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Premjeras Grinius Vėl baisus badas Chinijoje Anglai nužudė 2,250 su- Duonos eilės Hammonde
Badas pakįlo delei potvinjo. 

Chinijai grūmoja ir kita baisi 
nelaimė — sukilimas.

rezignavo?
Vėl badas Chinijoje t

i

Anglai
............— y "**

nužudė 2,250 indų

Atsistatydino d-ras 
Grinius?

ūpas buvo labai nervingas. 
Daugelyje vietų • lenkų agen
tai bijojo pasirodyti miniose.

18WASHINGTON, sausio 
Potviniai, badas ir revoliucija 
vėl užnykų Chiniją ir tai to
kiu laiku, kada laiko savo susi
rinkimus nusiginklavimo' kon
ferencija, kuri neva turi atneš
ti tolimesniems 'Ąyiams taiką 

ir gerovę..

HiAMMOND, Ind., sausio 18. 
— Pirmą kartą į dešimtį metų^ 
šiandie tapo įvestos duonos ei-

Bcdarbiai vyrai ir mote- 
i nustojo 

gatvę, kad gavus iš miesto dy
kai duonos kepalėlį. Taip be
darbiam tapo išdalinta 400 
duonos kepalėlių. Jų dalijimu 
rūpinasi miesto labdarybės 
departamentas, kuris tyrinėjo 
viešpataujantį taip bedarbių

IWW. kovos su komuni
stais.

16. 
dar 

žiniomis, atsistatydinęs Lietu
vos Ministeris pirmininkas 
d-ras. K. Grinius.

WASHINGTON, sausio 
(Elta). — Nepltik Tintomis

Po Talino konferencijos

Tautų Sąjunga neišrišo 
Vilniaus klausimo.

\VASHINGTON, sausio 14. 
(Elta)— Sausio 12 dieną,Tau
tų Sąjungos Taryba

Ryga. (Leta) Latvių Užsie
nio Reikalų ministerija oficia- 
liniai pranešė, kad • Latvijos, 
Lietuvos, Estijos ir Suomijos 
atstovai susirinko Taline svars
tyti ekonominius klausimus. 
Konferencijoj taip pat dalyva
vo rusų atstovai. Buvo svars
tomi Pabaltjurio valstybių 
bendri santykiai. Vasario m. 
pabaigoj bus sušaukta visų 

valstybių konfe-tų Sąjungos Taryba svarstė Pabaltjurio 
IJetuvos ir Lenkijos ginčą dėl rencija sudaryti. prekybos su-

Tarybos tartį su Rusija ir subendrinti 
referavo Pabaltjurio 

susidurusią padėtį šiapie klau- sus. 
sime nurodydamas, kad Lietu
va ir Lenkija atmetusios Tautų 
Sąjungos pasiūlymą, todėl 
Tautų Sąjungos rolė pabaigta 
ir Sąjunga nejpri galimybės 
toliau svarstyti ginčo. P. Hy
mansas pasiūlė Tautų 
gos Tarybai apsvarstyti 
mus klausimus:

1. Kada bus atšaukta 
Sąjungos Kontrolės Komisija;

2. Budus užkirsti kelią gin
kluotiems susidūrimams tarp 
Lietuvių ir lenkų kariuomenės.•

3. Neitralinčs zonos likvida
vimą ir naujos demarkacijos 
linijos pravedimą;

4. Tautų mažumų teisių ap
saugojimą dabartinėse sąlygo
se. \
Iš Tautų Sąjungos Tarybos po

sėdžių Ženevoje.

\VASHINGTON, sausio 14. 
(Elta). — Sausio 11 dieną. 

‘Pautų Sąjungos Taryba svars
tė Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tautų mažumų teisių apsaugo
jimą. Sąjungos Tarybos pir
mininkas, p. Cunha, referuos 
klausimą. Buvo Tarybos nu
tarta, kad Pabalti jos valstybės 
turi susisiekti su Tautų Sąjunr-i 
gos sekretoriatu ir bendrai pa
ruošti deklaraciją apsaugoji
mui mažumu teisių. Patvirtini
mu tuo klausimu atatinkamo 
įstatymo paskirta šeši menesiai 
laiko.

Vilniaus. , Sąjungos 
narys,* p. Hymansas

Sąjun- 
seka-

Tautų

nelaimių — į revoliuciją — at
kreipta čia domę ir tai delei 
jos politinės Reikšmės. Yra čia 
žinoma, kad nerimavimai ir 
demonstracijos Chinijoje yra 
tik įžanga ir pranašai baisios 
nelaimės, nejį gen. Wu Pei Fu 
ir jo tatkininkai jau rengiasi 
prie atviro karo su Pekino 
Valdžia.

Jeigu šis sukilimas įvyks, o 
jis veikiausia įvyks, tada Ghi- 
nija atsidurs baisiausios kovos 
s u kury j..

Ne visi Chinijos sukilimai 
būna taip komiški, kaip 1917 
m. bandymas atsteigti monar
chiją. Reikia prisiminti Taip- 
irtgo sukilimą, kuris tęsėsi nuo 
1850 iki 1851 ir buvo viena iš 
baisiausių šalies nelaimių, nes 
jame žuvo apie 20,000,000 
žmonių. Net ir pasaulinis ka
ras, kuriame žuvo 10,000,000 
žmonių, negali lygintis savo 
baisumu prie Taipingo sukili
mo.

Bet pasaulis nieko nežino 
apie naują Chinijos nelaimę, 
tai apie išsiliejimą Geltonosios 
upės vidurinėj Chinijoj. Žiemos 
potviniai Kiangsu, AnlnVei ir 
pietinėj čantung provincijose 
buvo taip baisus, kad daugelis 
žmonių liko be pastogės ir ba
dauja.

Pereitos žiemos Chinijos ba-
Valstijos

gelbėjo, kįlo delei sausmečio. 
Šio gi bado priežastis yra visai 
priešinga — nuo buvimo per
daug vandens, delei ko išsilie
jo Didysis kanalas ir kitos 
upės, šiame atsitikime daug 
namų liko sunaikinta, o ir nė
ra progos gyvęntojams maitin
tis žole ir šaknimis.

Pernai įkurtosios internacio
nalinės šelpimo ^organizacijos 
vis dar veikia ir dar turi 
Pinigų.

valstybių intere- 
Kaip Talino konferenci

jos imsekmė bus įkurtas eko
nominis biuras Rygoj su Rusų 
atstovais. i

Ne su Lenkais.
Varšava. (Elta). “Kurjer 

Polski”1 rašo: “Suomių spauda 
skelbia neoficialiai š.. m. spa
lių mėnesio Rygos tranzito kon
ferencijos protokolą. Konfe
rencijoj dalyvavo Suomija, Es- das, kuriam Jungt. 
tija, Latvija, Lietuva ir Tary
bų Rusija. Protokole pažymė
ta, kad Pabaltjurio valstybės 
pasižada neatidėliojant pradėt 

derybas su Rusija prekybos su
tarties klausimu. Tokie pasi
žadėjimai be abejojimo, prie
šingi Pabaltjurio valstybių kon
ferencijai Elsinkuos, dalyvau
jant Lenkų valstybei”.

Pafrontės gyventojai gina 
' . savo teises

kiek

5,000 neteko pastogės.

Mažai balsavo Vilniaus 
rinkimuose.

14.\VASHTNGTON, sausio 
(Elta). —Vilniaus srityje Lin
kmenų valsčiuje iš keturių tūk
stančių rinkikų balsavo Vil
niaus Seimo rinkimuose tiktai 
įimtas seprtyniasdešimts. Pana
šia proporcija balsavo 
Švenčionių Apskrityje, 
konių valsčiaus Lydos 
ties nieks nebalsavo.

visam 
Marcin- 
apskri- 
Ž menių

Kaunas (Elta). — (Lapkričio 
pabaigoj Tautų Sąjungos Kon
troles Komisija lankės neitra- 
lėn zonon. Plapaičių ir Puš
kamos kaimų gyventojai skun
džias, kad lenkų kareiviai daž
nai ateina į tuos kaimus, tero- 
rizuoja jų gyventojus, vagią į- 
vairius daiktus ir už padarytas 
nuoskaudas neduodą jokio at
lyginamo. Be to, lapkričio 28 
d. atvykę 16 lenkų į Klepočius, 
suėmė to kaimo gyventoją Ja- 
siulonį, nuvežė į Valkininkus, 
sumušė ir pasodino kalėjimam

Kontroles Komisijos nariai 
pareikalavo tuojau jį paleisti, 
bet lenkiM, sakydami, kad jis 
esąs užmušęs vieną lenkų ka
reivį, nenorėjo tai padaryti. 
Tada jiems buvo pasakyta, kad 
jei lenkai ir toliau taip terori
zuosią gyventojus, tai jų bu
sią užmušta ne vienas, bet šim
tas. Galų gale^ pilietis Jasiu
lionis tapo paleistas ir atvežtas 
į savo kaimą, kur gyventojai 
jį sutiko dideliu džiaugsmu.

MANILA, sausio 18. — Dau
giau kaip 5,(XX) žmonių liko be 
pastogės vakar gaisrui sunai
kinus Maniloj biednuomenės 
di^triktą. Daugiau kaip 1,000 
namelių sudegė. Nuostoliai 
kia $500,(KM). Padegėlius 
pia Raudonasis Kryžius.

sie- 
šel-

Rusija atmeta arbitracija —. . .
Nesįtaikins su Suomija arbit- • 
racijos keliu, stato naujus rei

kalavimus.

r 1
1 “Socialdemokratas”

Musą draugų savaitinis laikraštis 
iš Kauno. Skaitykit vist

Gaunamas Naujienose

Pir- 
apie 

Itali-

RYMAS, sausio 18. — 
mos neoficialinės žinios 
Italijos cenzą rodo, kad 
ja turi 39,500,000 gyventojų.
Taigi biskį daugiau, negu Fran 
cija.

MASKVA, sausio 18. — Už
sienio reikalų minisiteris čičeri
nas vakar pasiųstoje Suomijai 
(Finliandijai) notoje pareiškia, 
kad sovietų Rusija nesvarstys 
jokio bandymo atsišaukti į 
trečią partiją (valstybę ar tau
tų sąjungą) sutaikinti Rusijos- 
Suomijos ginčą apie Kareliją.

Nota stato naujų reikalavi
mų Suomijai, tanp kurių yra 
reikalaujama internuoti, nugin- 
kluoiti ir išduoti sovietų Rusi
jai visus Karelijos sukilėlius, 
esančius Suomijos teritorijoj, 
išduoti Rusijai jų ginklus ir 
kad Suomija atlygintų Rusijai 
visus nuostolius, kuifiuos pri
darė Karelijos sukilimas.

DELBI, Indijoj, sausio 18.
— Valdžia atsakydama į klau- lės.
simus apie inaplahsų sukilimą ’rįs per kelis blokus 
paskelbė, kad 2,250 maplahsų 
liko užmušta ir kad 5,700 tapo 
suimti ir pasodinti kalėjiman. 
Kiek nuostolių pridarė ir 
žmonių maplahsai užmušė esą 
dar negalima apskaityti.

Calcutlo-jc pblicijai užpuolus 
ant indų susirinkimo, 133 žmo
nės tapo areštuoti.

' Allahabad distrikte sukilėliai 
buvo paėmę bažnyčią ir juos 
iš ten vejant 5 žmonės liko už
mušti. Maplahsų vadovas Ai- 
terman tapo suimtas miegant 
savo draugo namuose.

Komunistai buk rengiasi su
naikinti 1WW. organizaciją, 

toji nepasiduosianti.

NEW YORK, sausio 18. — 
Pasak čia gauto IWW. ccntra-

Rusija gauna kreditų iš 
Vokietijos.

Iš Skerdyklų 
streiko

Vėl pasiūlys arbitraciją

Indai nesusitaikė.
T-----------

BOMBA Y, sausio 18. — Ben
dra visų Indijos partijų konfc^ 
reocija skįlo vakar, kada nuo/ 
saikieji pasiūlė laikyti konfe
renciją su Indijos vice-kaMi
lium lordu Reading. ’ Ganalii 
atsisakė dalyvauti tokioje kon
ferencijoje, jeigu valdžiii/neap- 
liuosuos visų politinmz'Kalinių. 
Jis sakė, kad dar'laikas nėra 
pribrendęs konferencijai ir kad 
žmonės dar turės ilgokai ken
tėti. Susirinkimas tada skįlo 
ir jame pasiliko vieni nuosai-

Gal Leninas važiuos Genoa 
konferencijon;

RYGA, gruodžio 26 (paštu),. 
— Pasak Lešava, veikiančiojo 
Rusijos užsienio prekybos ko
misaro, kuria lankosi Rygoje,^ 
jau tai)>o sutarta su Vokietijas 
bankiepių grupe apie sutėikinlą 
jfiKįįu 200,(XX),(XX) markių 
kreditų. Apie kitus kreditus 
derybos dar tebėra vedamos. 
Dabar vedama derybas su 
dviem bankierių grupėm apie 
suteikimą 300,(XX),000 ir 500,- 
000,000 markių kreditų.

Bandys taiknti Peru su Gili

MASKVA, sausio 18. — Šian 
die oficialiniai tapo paskelbta, 
kad arba premjeras Leninas, 
arba užsienio reikalų nfiniste- 
ris čičerinas vadovaus Rusijos 
delegaciją Genoa ekonominėje 
konferencijoj.

Kitais delegacijos nariais busi 
Leonidas Krasimas, Ratkovski 
(Ukrainos sovietų galva), Mak
sim Litvinov, Adolfas Joffc, 
Narimonov (nuo Azerbaidaža- 
no), šliapnikov, Saprenov ir 
VoiĮvvski. (Rusijos atstovas 
Italijoje).

Karo ministeris Trockis pa
sikalbėjime pasakė, kad Genda 
konferencija bus nesėkminga, 
jei Jungi. Valstijos nepanaudos 
savo kietos rankos ir nepadar 
rys galimu įurasti centrą* pa
saulio politinės lygsvaros. Bet 
tai busiąs sunkesnis darbas, ne
gu Archimedui surasti centrą 
pritraukimo.

Tai buvo pirmas Trockio ofi- 
cialinio pobūdžio pasikalbėji
mas su užsienio laikraščių ko
respondentais.

“Amerikos atsinešimas lin- 
kui sovietų Rusijos yra visai 
nesuprantamas,“ sakė jis. “Ji 
gelbsti mums daugiau negu ku
ri kita šalis maitinime badau
jančiųjų, bet atsisako pasakyti 
savo politinį nusistatymą. Mes 
su apgaila žiūrime į itai ir ti
kimės, kad jos nusistaymas 
persimainys.“

WASHINGTON, sausio 18. 
— Jungtinių Valstijų valdžia 
įsimaišė į Peru ir čili ginčą 
apie dvi provincijas Taona ir 
Arica ir pakvietė tų dviejų Pie
tinės Amerikos >• respublikų 
valdžias prisiųsti savo atsto
vus į Washingtoną pradėti de
rybas.

Valstybės departamente pa
sakyta, kad pakvietimai abe- 
jonrs valdžioms tapo pasiųs
ti keletą dienų atgal preziden
to Hardingo parašu.

Pakvietime sakoma, kad jei 
abi valdžios negalėk susitainkin 
ti, jos gal sutiks pavesti ginčą 
ailbit racijai.

I , *

• čili priima pakvietimą.
SANTIAGO, sausio 18. — Či

li paskelbė, kad ji priima'Jun
gtinių Valstijų pakvietimą pas
kirti atstovus deryboms 
shingtonc.

IKM’lo, Rusijos sovietų valdžia 
rengiasi sunaikinti IWW. Ta
ryba, pasmerkdama Komunis
tų partiją, rekomenduoja, kad 
IWW. nesidėtų prie komunis
tų įkurtojo Raudonųjų Unijų 
Internacionalo,* kuris 
mėnesių Maskvoj laikė savo 
kongresą.

“Paskelbtu mieriu tos kli- 
Itos, kuri įkūrė ir “kontroliuoja 
Raudonųjų Unijų Intcffiaciona- 
iij yra likviduoti visas darbi- 
niinkų organizacijas ,ir visur, 
kurios atsisako pasiduoti jų 
autokratinei disciplinai,“ sako 
raportas.

Pats Maskvos kongresas bu
vęs pripakuotas. Jo sąstatas 
buvo taip sudarytas, kad už
tikrinus absoliutę Komunistų 
partijos kontrolę. Tas kongre
sas pasmerkęs I\VW., įsakė 
palaidoti ją, o nariug pasiuntęs 
“vaikyti laukines- žąsis“ — 
— (bandyti užgriebti kitas uni
jas. į • !*'

IWW., sako ’ raportas, “yra 
atakuojama ne tik kapitalistų 
klesos, bot ir lx'siskelbiančių 
save revoliucionieriais“. Ameri
kos komunistai esą gerai aprū
pinti pinigais “vykinimyi savo 
nedoro projekto, sabotažuoti ir 
naikinti revoliucinį industrinį 
įiinionizmą.“ Pasak to raporto, 
Maskvos kongresas išsitaręs 
prię£ gyvavimą dviejų unijų, 
kad suardžius Amerikos Darbo 
Federaciją, bet rekomendavo 
veikti ir griauti Federaciją iš 
vidaus, , “revoliuciniams’* na
riams“ stengiau ties visur pate
kti į Federacijos viršininkus.

Valdžia svarsto apie įsimaišy
mą į skerdyklų streiką ir 

pasiūlymą arbitracijos.

WASI1INGTON, sausio 18. 
—Valdžios tarpininkavimas
vėl bus formaliniai pasiūlytas, 
pastangose sutaikinti skerdyk- 

keletą ! ly streiką pagelba arbitracijos.
Taip nutarė šiandie niekurių 
kabinete narių ,ir kongresmanų 
konferencija.

Valdžia ir pirmiau siūlė savo 
tarpininkavirirą^ ir pagelbą, bet 
tada skerdyklų 'savininkai, ją 
atmetė, tvirtindami, kad buk 
pa» juos nesą streiko.

Konferencija, kurioj dalyva
vo prekybos sekretorius Ho- 
over, agrikultūros sekr. Walla- 
ce ir darbo sekretorius Davis, 
tapo sukviesta prašant speciali- 
niam komitetui, 'kurį paskiro 
kongresmanai iš centralinių 
vakarų valstijų ir kurie papra
šė valdžios atnaujinti pastan
gas sutaikinti tą streiką.

(Ghicagos skerdyklų savininr 
kai vėl tvirtina, kad jie arbit
racijos pasiūlymą atmesią. Te- 
Čiaus unijos yra patenkintos 
valdžios nusiaprendimu. Lane 
pasakė: “Mes visuomet buvo
me nusistatę, kad arbitracija 
išrištų visą dalyką”).

SKEBŲ STREIKAS.

Wa-

Angliakasiai badauja.

VOKIETIJA MOKA 
KONTRIBUCIJĄ.

PARYŽIUS, sausio 18. — 
Vokietija šiandie užmokėjo 31,- 
(XX),(XX) Auksinių markių. Po 
tiek ji mokės kas dešimt die
nų, nutarimu Cannes konferen
cijos, iki nebus išspręstas visas 
kontribucijos klausimas.

Omaha, Neb.v 4- Vietos Cu- 
dahy gamykloj buvo išlipinta 
pareiškimas, kad už valgį bus 
skaitoma 25 centai. Skobai per
skaitę jį vieni metė darbą tuo- 
jaus, o kiti rengėsi mesti, bet 
pareiškimas tuojaus ta]x> nu
plėštas ir skobai ėmė džiaug-1 
tis laimėję streiką. Kažkurie 
jų apvaikščiojo šitą laimėjimą 
mieste su munŠaine ir vienas 
jų pakliuvo šaltojon už ginklų 
nešiojimą. Jis turėjo didelį še
šiais šūviais revolverį, kuris 
vienok neišgelbėjo nei jo, nei 
jo draugų nuo lengvų sužeidi
mų galvos ir burnos.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NT A TT T T T? NT C\ Q»

HUNTINGTON, W. Va., sau
sio 18. — Mayoras CampbeH, 
komisionierius Mizer ir du lai
kraštininkai šiandie išvažiavo į 
Italei gh pavietą ištirti padėti 
anglių laukuose, nes gauta ži
nių, kad angliakasių šeiminos 
badauja, šelpimo komitetai sa
ko, kad padėtis yra rusti, bet 
gubernatorius Morgan prisispi- 
ręs tvirtina, kad jokio skurdo 
nesą ir kad angliakasiai tik no
rį gauti užuojautos.

Neleis išmesti iš natnų.
SUiAMOKJN, Pa., sausio 18. 

— Letvis šiandie gavo telegra
mą iš Wasbingtono ,kad darbo 
departmentas pranešė ang
liakasių unijos atstovams, kad 
metimas West Virginijoj ang
liakasių iš jų butų bus sustab
dytas ir kad visa padėtis bus 
ištirta.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 18 d., užsienio pini

gą kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 0^5.000 dolerių, bankų buvo skal- 
tomar Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos, 1 svaras sterlingų—$4.23 
Austrijos 100 kronų . 
Belgijos 100 frankų....
Danijos 100 kronų .... 
Finų 100 markių ........
Francijos 100 frankų . 
Italijos 100 lirų .........
Lietuvos 100 auksinų .. 

100 markių
Norvegų 100 kronų..... .
Olandų 100 guldenų ... 
švedų 100 kronų ........
šveicarų 100 franku ... 
Vokietijos 100 marlių

Influenza Francijoje.
......... 3%c 
........ $7.80 
..... $20.00 
........  $1.87 
......... $8.15 
........ $4.37 
............ 53c 
............ 3% 
.......  $15.69 
......  $36.74 
į..... $24.86

$19.43 
............ 53c

PARYŽIUS, sausio 18. — 
Influenza pradeda smagiai 
siausti Paryžiuje ir provincijo
je, bet ji nėra taip baisi, kai 
keletą metų atgal, kada kasdie 

‘Paryžiuje mirdavo šimtai žmo
nių. Dabar miršta Paryžiuje 
nuo influėnzos apie 25 žmo
nės, nors keletą dienų atgal 
mirdavo tik 3 ar 4 žmonės.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da- 
vuš< 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 NAUJIENOS PER 
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 gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 

* korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramones 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 bįisas
1739 So. Halsted St., 

BRIDGEPORTO
3210 So. Halsted StM

-■ ■■ -i ..

Chicago, III.
JUS

Chicago, UI.
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VIENA TUKSIANTI MĮSLIŲ
Dabar Progą

Atmink kas tai?Atmink kas tai?

naujų ir senų

savyje, ir todėl MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienam

Tuoj aus Įsigykite Mįslių Knygą
Darbininko Draugas

Verte Neinkainuojama

Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų smagumo tuojaus išsirašyk Mįslių Knygų, atsiųsdamas

$1.00 į Naujienas,

Mįslių Knygos užsakymus-siųskite adresu
Kuponas

Vardas pavardė
Chicago, Illinois Adresas

Susintas, bet ne drabužis, 
su lapais, bet ne medis, 
ne žmogus, o viską pasakoja

Lindau į uolą ir akmenį, 
pelniau peilį brangiai pirktą 
pirma buvau tėvo duktė, 
paskui tapiau tėvo motina.—

PANAMOS KANALO PA 
SKOLOS PALUKIAI.

Tik ką dabar tapo atspaus
dinta didelis rinkinys, kokio 
dar niekad nėbuvo, lietuviu 
mįslių—vienoj didelėj kny
goj vardu

Austrijos Komunistu 
; Partija skilo.

su palyginimais prie kitų kalbų 
mįslių. Kiekviena, nųslė yra žingeidi istorija pati

lenktyniuoti su miestu

Vanduo Los Angeles mies
tui htvesta didele vandens gys
la 233 mylių ilgumo iš pat 
Sierros ‘Nevarios kalnų vidų

Miestas verčiasi palie
gęs gaminimu.

Ar gavote Severo Kalendorių 
1922 metams. Ga-lema jįjį gauti 
dykai pas savo Aptiekario, ar nuo

-puš
ką paskola

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str.

Chicago, III.
Gerbiamieji: /

Čia indedu $1.00 už kurį prašau atsiųsti man 
Mįslių Knygą šiuo adresu:

Guraus per daugiau kaip 
'50 metų.

Tčmyk (karo (A neko r) Vahbuženklį

Yra jie tikrai pavoingi ženklai, Ne
doras ligas su Aolin sekančiais pa
sėkimais tankiai gali būti prašalin
tas turent tam tikrus vaistus.

Severa’s 
Cough Balsam

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne 
doda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliuį: sumaiin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, palengvin sukepi- 
mo, pradeda skrepliavimą ir padara 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 26 ir 
60 centai.—Severa’s Coid andGrip 
Tablete (Severo PlyŠkeloi nuo Per
sišaldymo ir Gripos) sulaiką persi- 
Saldymą nedodant jam išsivystyti. 
Kaina 50 centai. Visose Aptiekose.

Los Angeles turi savo šviesą 
. ir sutaupo pinigų dirbtu* . 

vėms bei namams.

Panamos kanalas atsieina 
Amerikos žmonėms apie $3,- 
240,(MM) kas metai mokamų už 
skolą .palukų. Ir šitie palaktai 
jau mokama keli metai.

Jungtines. Valstijos išmokėjo 
apie $36,532,520 palukų už Pa
namos Kanalo paskolą.

Paskutinė I*anarnos kanalo 
trinuošimtinių bonų laida iš
leista 1911 m. sumoje $50,- 
000,000, bonai išleista 50 me
tų. Penkiosdešimt iš trijų bus 
150. Tai yra'palukų apštis, ku
ri turi būti išmokėta 
antro karto tiek
Per 50 metų bonų pirkėjai gaus 
palūkomis $75,(MM),(MM) ir savo 
pinigus $50,000,000.

Valdžiai atsieis $125,(MM),(MM) 
grynais pinigais už panaudoji
mą $50,000,000.

žingeidžiausio skaitymo šalitinis^/ Ir jaunas ir se
nas naudosis MĮSLIŲ KNYGA ne vieną sykį, bet 
nuolat, prie kiekvienos patogios progos — sueigo
se, pasišnekėjimuose, pasijuokavimuese, prie ginčų, 
prie meilės ir visokiuose atsitikimuose.

Los Angeles netik gerai, eko- 
noming&i ir pelningai veda van
dens sistemą su elektrinės švie
sos sistema, bet dar ėmė ver
stis hidro-elektrine pajiega, 
pardavinėdamas pajiegą nuo 
30 iki 10 nuoš. pigiau negu 

privatinės kompanijos kitoj 
valstijos daly ir vis dar turi 
tokio pelno, kad pelnagaudos 
galėtų jam pavydėti.

Del šito pajiegos projekto 
miestui teka aštriai kovoti su 
miesto bankiniais ir pajiegos 
reikalais, kuriuos rėmė vienas 
įtakingų laikraščių. Nežiūrint 
klaidinančias propagandos prieš 
biurą ir jo viršininkus, žmo
nės savo* balsais išreiškp pasi
tikėjimo organizacijai. 

/ •
Pats miestas, nors toli gra

žu, ne idealia pramonės cent
ras, bet pajiegai atpigus, pra
dėjo žymiai augti pramonėmis. 
Pajiega, į kurią iš pirmo žiu
rėją kaipo į antrinį vandens 
sistemos gaminį, sparčiai auga 
į svarbiausi skyriau? dalyką. 
Jau dabar biuras mato, kad 
jo dabartinės pa j jogos įmonės 
veikiai bus visos pajungtos if 
padidinimui jų rūpinasi gauti 
Colorados upės ištaisymo da-

ledynų vandens su sniegu su
simaišydami padaro tyriausią 
vandenį gerti.

Vandens gysla yra skaitoma 
naujovinės inžinierybės trium
fu. Ji pradėta vesti 1905 m. 
ir užbaigta 1912 m. Jotf išyer 
dimas miestui atsiėjo $25,000,- 
000 ir turi talpos 272,000,00ų 
galionų į dieną; miestui už
teks vandens gerti‘ir laistyti 
net jei jis išaugtų toką, kaip 
New Yorkas, ar Londonas.
. Dabar didžiuliuose miesto 

A atsargos rezervuaruose yra pri
leista daugiau kaip 33,000,000- 
(MM) galionų vandens. lieto mie
stas turi žemės kalnuose did
žiuliams atsargos rezervoarams 
įtaisyti, jei kacfa^ ištiktų dide
lė sausra.

\ Vanduo iš kalnų yra veda
mas gysla 200 mylių per Mo
liavęs dykumą ir kiaurai per 
kalnokšnių eiles bei kalnuš. 
Gysla per dvidešimts keturias 
mylias yra neišklotas kanalas, 
29 mylios, konkretu išlietas ka
nalas; 93 mylios, konkretu iš
klotas požeminis urvas; 53 
mylios konkretu išklotas tu
nelis; 12 mylių plieno ir kon
kretu sifoninės gyslos linija; 
šešta dalis mylios konkreto 
srovės ir 8 mylių rezervoaras.

Sifoninė gysla, kuria teka i 
vanduo per dykumos griovį, 
yra 10 pėdų skersmens, o varž
tai, kuriais ji suvaržyta, kiek
vienas sveria 5 svarus. Ji yra 
padirbta iš geriausio plieno ir 
garantuojama 1000 metų.

Nesigančdindajni aprūpini
mu Los Angeles miesto tyru, 
šaltu vandeniu gerti ir kitiems 
naminiams bei laistymo reika
lams, miesto inžinieriai pama
te didelės galimybes pajiegai 
iš jų prakirstos Owenso upės 
vandens nuotėkio. Jie manė ap
šviesti miestą šita hesunaudo- 
jama pajiega iš gyslos ir liku
sią jos dalį sunaudoti pigiai 
teikiant pajiegą dirbtuvėms. 
Šitą projektą jie pasiūlė mies
tui ir miestas jį priėmė.

Dabar miestas turi 8OJMM)| 
arklių pajiegos, potencialės gi 
pajiegos turi 220,000 arklių pa
jiegos.

Miesto ribose, kur miestas 
ir privatinės korporacijos 4ei- 
kia patarnavimą, kainos^švie- 

iams

TARPUTINAS SULAIKO 
SLOGAS

Kuomet baisus smaugiantys keąu- 
lys užeina,'nelauk praėjimo! Kūdikio 
gyvastis gali apleisti! Tarpentinas, 

Lyra moksliška gyduolė nuo šio pavo
jaus.

Naujas išradimas, Turpo turi savy* 
Į je visas tarputyno gydymo ypatybes 
su kitomis stebėtinai gydančiomis 

į ypatybėmis. Turpo netikina, pūslių 
nesutrąukia, nesutepa ~ nesmirdi nei 
aliejuotas. Tokiu greitumo i/ persi- 
gerimu Turpo veikia, kad patrynus 
krutini 'arba gerklę, urnai pajusite 
kvėpavimu jo veikimų.

Vartok Turpo šį vakarą! — ryte 
jausite slągąs sulaužytas. Turpo 
taipgi urnai sulaiko bronkitis, kruti
nės v. plėvės uždegimą, reumatizmo 
skausmas dieglį, katarą ir neuralgijų. 
Urnai veikia paliuosavime* galvos 
skaudėjimą, kojų nuovargi, įsipjovi- 
mų, nudegimų, grikštęrėjimų ir skau
smus. Prašalina krupų ir gerklės 
ligas!

Prašalina skausmų ir sulaužo slo
gas GREITAI su Turpo — Tarputyno 
mostis turi savyje senus pasitikėji; 
mus Mentholų ir Kamparą. Klausk 
bile vaistininko Turpo — 30c ir 60c 
puodelis, , • i i'

Sidney (N. Valija). — 
Australijos komunistų partijo
je įvyko skilimas.‘Norių dalis 
neseniai sutvėrė sraują organi
zaciją, vadinamą Pramonines 
Unijos Propagandos Lygax Prie 
naujos lygos suorganizavimo 
žymiai prisidėjo Pas. Pram. 
Darb. nariai. Komunistų par
tijos vykdovai žiuri į naują ly
gą kaipo priešingą komunistų 
internacionalo principams ir 
taktikai, todėl jie apšaukė ją 
klaidinga ir nenaudinga darbi
ninkų klasei. Iš visų prisidėju
sių prie lygos pareikalautu, 
kad jie išstotų iš jos po baus
me prašalinimo iš Komunistų 
partijos. Keli nariai jau pra
šalinta.

verstos
Bet kitose miesto dalyse, kur 
privatinės korporacijos*' turi 
monopolių, kaina nuo
šimčių aukštesnė.

kainoj
ir pajiegai privati1 

vartotojams yra tos pačioj, ką 
ir miesto kainos, kadangi pri
vatinės korporacijos yra\ pri-

PfllN-EXPELLER
VU«b*ž®akU» uireg. S. V. Pat. Ofisą.

S e* e ros Gyduoles uz>diMo
■ 1 M v r' .<; • / .

Šeimynos ivuikaia.

W. F. SEVFH'A. CO..
C E PA R RAPlDŠplOVVA



Ketvergas, Sausio 19, 1922

KORESPONDENCIJOS
LAIŠKAS Iš GARY, IND.HART, MICH.,

Susivienijimas Lietuvių Ukb 
ninku šaukė ekstra susirinki
mų dėl mirties N. Dambrauc- 
ko, kurs susirgęs buvo atiduo
tas miesto globon. S. L. U. at
lieka savo priedermę, tai yra 
atiduos pašalpą ligoj ir po- 
smertinę. Buvo nutarta visiems' 
dalyvauti laidotuvėse ir paskir
ta pinigij vainikui.

Pasilikusi velionio žmona su 
ketvertu vaikučių bus ir to
liau niiesto globoj. Jai suteiks 
aštuonis dolerius į savaitę, kad 
palaikius vaikučius prie savęs.

— P. Karneckas.

SO. OMAHA, NEBR. J
Atsišaukimas Skerdyklų Lietu

vių Darbininkų. z
Mes South' Omaha, Nebr., 

lietuviai skerdyklų darbininkai 
turėjome viešų susirinkimų 12 
d. sausio, 1922 m., New Sett- 
lers svetainėj, 36 ir N gatv., 
ir vienbalsiai išrinkome komi
tetų spaudos ir pašalpos. Šis 
komitetas turi atsišauk t per< 
lietuvių spaudų Suvienytose 
Valstijose ir prašyt pašalpos iš 
plačios visuomenes šioje kri-

Taigi broliai ir sesutės, mes 
norime ir turime jums pranešt 
ir apreikšt savo padėtį, kad 
tarpe musų vietinių gyventum 
nėra turčių. katrie galėti; 
mums suteikti stambesnę pa
šalpų; bet turime šauktis pa
galbos prie visuomenės. Ir ne
stebėtina, jau septinta savaite 
kaip esame išstumti į kovos 
laukų dėl kųsnidk duonos, o ga
lo dar nematyt. 95 nuošimtis 
vietos lietuvių yra skerdyklų 
darbininkai, tat šis streikas be
veik paliete visų lietuvių kolo
nijų. Musų broliai ir seserys 
eina ant pikietavimo kaipo ant 
fronto linijos, iš jų tarpo dau
gumas tapo areštuoti ir teisino 
nUbausti pinigiškai ir'kloji
mu. Su jais apsieinama labai 
brutališkai, teisia skaudžiai be 
jokio prasikaltimo. Beveik vi
si suareštuoti tapo apkaltinti 
ir nubausti. Taip mes ir pra
šome jūsų, broliai ir sesutės, 
užtarimo šioj kritiškoj valan
doj, nes be užuojautos jūsų 
daug darbininkų pateks į ka
lėjimų vien tik kapitalistams 
ir skerdyklų baronams užsiva
rant su sava spėka, ndfc jie ne
atkreipia atydos į vargšų ir jo 
grynų sąžinę.

Aukas meldžiame siųst šiuo 
antrašu Lietuvių streikierių 
darbininkų vardu: Franciškus 
Zigmantas, 3121 V St., So. Side 
Omaha, Nebr., išrašę čekį ar 
money orderį ant vardo V. J. 
Sabaliauskas, ir praneškite laf- 
šku apie išsiuntimų antrašu: 
A. A. Žalpys, 5311 So. 33rd
St

Franciškus Zigmantas, 
V. J. Sabaliauskas, 

Alex A. žalpys.

LIETUVON A teik i to
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visų rūpestį tam padeda.

Svedish
American
Lino
Pirmas pasažieriams patarnavimas ii New Yorko iki LIEPOJ AUS 
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių 
tiesiai į Liepojų.

S. S. STOCKHOLM .........._.......... Sausio 31, Kovo 11, Bal. 18
Trečios klesos pasažieriai talpinami į kabinus turinčius 2-4 lovas.
Švedų vizos nereikia. Kreipkitšs į vietinius agentus.

SWEDISH AMERICAN LINE,
24 State SU New York, 70 E. Jackson 81.. Chicago.

Gera sveikata, yra didžiausia palaima.
x Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot 

£ \ ’ dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris
supranta, kaip sugrąžint sveikatą. «

ą| t 7 Aš žinau* kaip
IĮk- ■ .s Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 

Per kurį kentėtę ir nepaisant kiek kartų esate 
apsigavę be j ieškodami savo sveikatos, esu pri- 

"m si rengęs parodyt, ką gero jums galiu padaryt.
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus 

I kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos.
■ Mano kaina labai žem«a ir išlygos prieinamos. 
B Patarimai veltui.

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

ną. Nedaliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai, po pietų.__________

NAUJIENOS
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted Street
Telefonas Boulevard 9663

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

■iiniinin

16, 1921

St

correspon-

Jan.
Naujienos,

1739 S. Halsted
Chicago, Illrj

Tamstos:
Sausio 14, diena 

dencija iš Chicago Heights III. 
uzpoirlimas ant Amerikos Lie
tuviu Politikos Kliubo, kurie- 
mc Dr. Šmitas kalbėjo nuro
ti idamas publikai svarba šio 
kliulio, tai ira, siekei šio kliu
bo, mokintis Lietuviu ir Ame
rikos kalba. Lietuviu ir Ame
rikos istorija, moksliškus iš
radimus, pastatiti savo tautos 
kandidatus miesto arba šalies 
bey turi būti geri pilietšei Su- 
vienitu Valstijų, teipat išimti 
ųntrus iK>peri)lis jeigu neturi.

Tolinus Daktaras Smitas or
ganizavo Lietuvius neikdamas 
sutraukti visiokiu pakraipų 
žmones ing še organizacia. Bet 
mat correspondentas “mažiu
kas” visai gal nebuvo ant, pra
kalbu jeigu teip pasako kad 
daktaras Šmitas nieko nepasa
kojo ir nekalbėjo daug.

Kaslink korrespondentas , saf 
ko kad Dr. Smitas kliubas ne, 
cie ira visomenes kliubas, ira 
Suvienitu Valstijų . pilieteiu 
kliubas, ne vienos ipatos tik
tai kaip Dr. Smitas ira darbi
ninkas žmogus ir dirba tau
tos labui ir nori sutrauktixlLie- 
tuvins ing viena organizacia ir 
padariti jios pilieteeis Suvieni- 
ty valstijiu.

*foliaus kaslink //3.30 tai 
teisil>e i metus mokestis. Tas 
turtas bus dėl visokiu Politi
kos reikalu. Jeigu liks to tur
to turės būti suvartotas kaipo 
buvo minejes keorresponden- 
tas pastatiti savo narna ir uni- 
versetaj

Jeibu šitas korreapondentas 
afcvaziotu dng Gary, Indiana pa- 
matitu kaip Lietuvei dirba ęio- 
rtais. Turi savo klasas ir rnoki- 
nas Amerikos ir Lietuvos kal
ba ir įstatinius.

Toliaus aš nematau kodėl 
tas kliubas Ira prastesnis uz 
kitas organizacias, nes jis vis
ką dirba dėl sios sales labo ir 
dėl Zmonie ^ivenant šioj sa-

Aš norėčiau kad toks corres- 
pondentas mažiukas savo var
dą pasirašitu o po kitu var
do neitu, ar jis "sarmatijos sa
vo varda padėti?

šita organizacia neuzkcnke ne 
jokiu kitu organizaciu. Gali 
tilpti visokiu pakreipti žmones 
ir įsigauti sav Amerikos jft- 
lietibe.

Kaslink Jonaičio: Ponas Jo
niu tis išėjės ant pagrindu pa
sakė, aš nesu joks, oratorius 
tiktai prastas darbininkas bet 
aš galiu tomi pasigirti kad aš 
esu Amerikos pilietis Ir man 
butu labai malonu kad visi 
Lietuvei givenanti Amerikoje 
butu piliėtceis.

Kaslink Photograpiju, tai 

Dr.' smitas visus paprašė kad 
stotu ir i 
aš nematau jokios klaidos ar 
prastuny> šieme. Teipat tie 
žmones Jkurie buvo ant paveik
slo neture^ gėdos būti drauge 
su Liėtuveis Amerikos Pieliet- 
ocis. s

Su pagarba, 
Antanas čiaplikas.

P. S. Meldžiu sios korespon
dencijos nekaip neiškraipit, 
męs turime kopija ir bus ne
gerai jeibu iškreipiste šita ko* 
rrespondeeije nes musu daii- 
gumas skaito naujinąs.'
[Niekaip nekreipėme. — Red.] 
t........ ................... :—-

nusimtu potograpijas, bininkų žengsnį galima širdin- vartojamų antgalvį ‘ Krislai”. |
Žinoma, čia nieko nėra bloga. 8101 S. Halsted SL kampas 81 8*3 
Bet tai parodo, kaip yra nu
sirašęs tas bolševikų rašyto
jas. ' • P. K—as.

Krislai
Iš šalies žiūrint lietuvių ko

munistų darbuotei! šthi kaip 
ji dabar atrodo: Dėdelė tar
kuoja Bimbų — Bimba ugni
mi spjau<lo į Dedelę; “drau
gas” Daubaras kaltina kyšių 
ėmimu ir parsidavimu^ J. Bi
jūnų — J. BijundA* krikštija 
Daubarų melagiu. >Mukirptoji 
sesė Petrikienė šukuoja Jaskc- 
vičiutę, pastaroji kedena Pet- 
rikienę. Kurkulis Maskvoje 
ima nagan Kapsukų su Am 
ganiečiu už savinimųsi heužsi- 
pelnyto geroizmo, prikišdamas 
jiemdviem daugybę visokių 
“griekų”, savo kamaretams 
pagelbon šoka galvatrūkčiais 
Dėdelė, atakuodamas Kurkulį.

Biednas Kurkulis!
Biednas Dėdelė!

. ■ , ■ ; ' ■ I .

“Tikrieji kairieji” akėja “ex- 
tra kairiuosius” — “extra kai
rieji” nepasilieka skoloje ir tuo 
pačiu atsilygina i ‘‘tikriesiems 
kairiesiems”.

Iš viso galima pasakyti, jog 
tai tikra linų marka, nuo ku
rios užkišus nosį tenka suk
tis į šalį.

XXX
Bet ne visur viešpatauja to

kia suirutė. Laikraščiai prane
ša, kad Vokietijos nepriklauso
mieji žada vienytis su didžiu-

llllllllllllllllllll
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Bridgeporto 
Lietuviams

ff NAUJIENOS Chicagos lietuviams pasidarė taip kaip 
duona, be kurios negalima apseiti.
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.
Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo skyrium visokiausiuose 
reikaluose, Naujienos įsteigė savo šakų ant Bridgeporto.
Naujienų Pinigų Siuntimas Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio, rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilnų atsargos 
užtikrinimų. .

ginusiai pasveikinti. NĮcreik 
abejoti, jis pralies naujų d 
socialistiniame Europos ir v 
so pasaulio darbininkif judėj 
me. .i I j

. xxx
Pasklydus gandui, kad į eko

nominę pasaulio 'konferencijų 
bus kviečiami ir rusai, Rusi
jos užsienio reikalų ministe- 
ris čičerinas, nelaukdamas net 
formalio pakvietimo, pikštelė- 
jo talkininkams bevelinį tele
gramų, pareikšdamas, jog Ru
sija “mielu noru” tinkanti da
lyvauti konferencijoje ir kon
ferencijos progresui iš savos 
puses nestatysianti jokių kliū
čių... Toliau čičerinas pareiš
kia, kad pilietis Leninas jeigu 
nebusiąs perdaug užimtas ba
daujančių reikalais, pats tik
slus dalyvauti minėtoje konfe
rencijoje.

Pilietis Leninas puola bur
žuazijos glėbin, nežiūrint to 
fakto, kad talkininkai savo rei
kalavimais besųlyginio bolše
vikų .pasidavimo grasina1 pa
verst visų Rusiją .savo vasalu. 

»

.Y .V
Juodukas L. Boddy nušovė 

New Yorke du detektivu, bi
jodamas gaut nuo pastarųjų 
mušti. Yisa New Yorko, New 
Jcrseys ir Pennsylvaųijos po
licija dirbo dienų ir naktį, kad 
sugavus piktadarį, vjenok jai 
tas nevyko, kol neatėjo į pa- 
gelbų Philadelphijos negrų ku
nigas C. Tinley: jis, sužinojęs 
iš vieno savo parapijono, ka
me randasi piktadaris, išdavė 
jį policijai.

Nesiimu ginti piktadario, 
vienok kunigo C. Tinley dar
bais neteikia bažnyčiai daug 
garbes. Rezultate to viso vie
toj dvilypės turėsime trilypę 
žmogžudystę. Pastaroji bus pa
pildyta neva teisingumui pa
tenkinti.

* X X X
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DMelė pasiskolino mano MRS, A. MICHNIEWICB
AKUŠERKA

SKAITYKIT IR PLATINKIT

J DR. A. M0NTVID
Lietevis Gydytojas Ir Chirurgai 

25 Esat Washingtoa Si. 
Valandos: nuo 10 iki 12 nte.

Telephone Central 8862 
1824 Wabanaia Avė.

Valhndost nuo 6 ild 8 vakaro 
Boeidencijoa tel. Kedzio 7716

(Apgarsinimai)

PRANEŠIMAS.

Cicero Lietuvių Svetainės 
Statymo Bendrove praneša vi
soms-. draugijoms, kad atida
rymas svetainės ir apvaikščio- 
jimas įv^ks nedėlioj, sausio 
(Jan.) 22 dienų kaip 2 vai. 
po pietų. Apvaikščiojimas pra
sidės nuo Naujosios svetainės. 
Užprašom visas draugijas ir 
pavienius, kurie gyvenate Chi- 
cagoje ir apielinkėj, malonėsi
te temyti laikraščius vi£ų nedė- 
lią, bus daugiau aprašyta apie 
tai. Programas bus vėliau pa
skelbtas, t ‘ ‘

Su pagarba, 
A. Klainis, komitetas.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy* Advokatą* 

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 9096

Vakarais: 1073ji S. Wabaah Ava. 
Tel.: Pullman €877.

ASHLAND JEWELRY 
STORE

Deimantai,

Laikrodžiai, «
Auksybl, Co- 

lumbijoa Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai. 
4537 S. AsfalanJ 
Avh Chicago, III.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Viename name 'su Dr. Monkevičium 
Tel. Boulevard 9798

Baigusi Aku- 
iprijoa kolegį 

\.. s. ją; ilga! prak 
tiltMVUsi l'PNB 
ailvani joa 
pitallse. 
sėkmingai 
tarnauja
gimdymo. Duc 
da rodą viso 
kiose ligose 11 
kitokiuose rel 
kaluoao 
terims Ir 
glnoma.

hoi 
Pa 
pa 

prie

mo-
mer

DR. A. R. BLUMENTH AL . t
Akių Specialistas

4649 S. Ashland Are.

Dienoms, f ryto ik! I vak.

N»4. 10 IU 12

Tel. Boulevard 44S7

DR. YUSU
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofise valandoei nvė II ryta (kl 

8 vakare.
Be^ldeedjai 2811 W. Mrd M 

TeL Prospect 3466

Telephone Yerda 5082 S. W. BANES 
ADVOKATAS

DR. M. STUPN iCKI
•107 Be, Morpee 

Chicago, Ui
VAAAHDOSi lino 8 Iki 11 ryte 

ir tuo (M 8 vakare.

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimai

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkels savo ofisą į 

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

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

Nam.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayette 263

-------------------------

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrišką.
Taipgi Chronišką, Ligą. 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 5—7 
Dakare. Nediliomds nuo 10 — 

2 po piet
Telephone Y arda 687

PR, P. Z, ZALAT0RI8 
■TOTTOJAR IR CRIRDRRAS 

▼alaądea: II tid 12 ryto; 1 Iki 4 p* 
piet 6 iki 9 Tkkare. 

BedlMomls nue 9 W II ryt* 
1821 8. ■al«te<l 

Kampas 18 ir Halsted l

Tel BoulevuM 2160 .
DrAJ-KARALTUS

Gydytąją. I» Chirurgą.

liti So. Mortai Strakt.
Cbfca<o» IUL

Telephoni Vau Bursa 294 
Rae. 1129 Independenee Blvd. Chicag* 

DR. A. A. ROTH
RB8A8 GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI 

Bpeciallataa Moterilfcą. Vyrliką, 
Vaiką ir visą chroeilką ligą 

OflaMi 8354 So. Halited St. Chicago 
Tąlophena Drever 9698

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai!

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

Gyvenimo vieta! 
8823 Be. Halsted St.

Valandos: nuo 6 Iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utardruką Ir 
ketvorgą. Nedllioms nuo 9 iki 12 r.

IpUROPEAN įMERICAN RUREAU

809 W. 351

Vakarais: LHar . Ket. ir Sub. ii 
Ned : iki 3 po pietų

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd SU kerti Leavttt St 
Telephone Canal 2552.

Valandom 4 Iki 6 po piet, ir nes
7 iki 9 vakare.

teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Fanus* ir Bianles. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Haus ant lengvą išlygą.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 S. La Šalie St. Room 324 
Tel.: Central /&390

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

1811 Reetor Buildinr 
79 Weet Monro* Street, Chicago. 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

Verda 1915. Vai.: 6 iki 9 vak.

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietevie Advokatą* 
Kambarin 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland A>ee 
Ofise vai.t nuo 9 IH 5 It 7

Ud 9 vakare.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1805-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 3899 

MAURICĖ J. GOLAN 
Res. ,1102 & Ashland Blvd.

Seeley 8679

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIAT1ON BLDG.

19 So. La Šalie St.
i Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395 
k- - ■— -«•........    T.....—

Phene Boulevard 8801
ANTANAS GREDMKA

Generalia
Kontraktorfns br

Budavojame Ir tatoeme. f
1401 W. 47th SU CHcart.

PUSĖ KAINOS
Išpardavimas

Vyrame Ir vaikinama siutai ir ©ver
petai 320, $2& ir $30, dabar po 210, 
$12.50 ir $15.

Kiti siutai ir overkotai iki $46.
Turime pilniausi pasirinkimą vyriš

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

Tamistos pinigų verti, arba pinigai 
gražinami.

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

įsteigta 1992
S. GORDON, 

1415 So. Halsted St

r—........
Dirbijas ir Importuotojai ge- 

rlauiią armoniką pasaulyj. Viso
kią gatunką. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkljams. 
Ralykt angliškai dėl Informaciją.

Ruatta & SereneDI 
817 Bl«e įsiem! Ava.

■ . .u ’-A'-J L.
♦
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kitą žmogų, kuris norėtų sa
vo vardu dengti jų politiką.

Mttor P. Rrigalttb
Ant visko 
sutinka.

1739 BU. HAISTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

L. TeleptioM RooMT.lt 8M4

mes jau pripažinome, ir 
mes mielu noru sutiksime 
atsisakyt nuo propagan
dos... Musų dabartinė si
stema Rusijoje nėra ko
munistinė...”

437

“Senąsias caro skolas

*■ '*'*<< 1.75 
l.fiO

Viena kopija » 
Savaitd 1 
Mtaaalul

Komisaras Litvinovąs 
džiaugiasi, kad talkininkų 
valdžios pakvietė Rusiją Ge- 
nuojos konferencijom Kas 
dėl talkininkų sąlygų, tai ji
sai sako: \

žodžiu, kapitalistų akyse 
mes esame “all right”. 0 kad 
socialistai yrą pūdomi bol
ševikiškuose kalėjimuose, 
tai taip jiems ir reikia, nes 
jie yra “buržuazijos, uode
gos^!

Harch 2nd,187fc 
•r———r

Rožė Luxemburg Smerkia 
Bolševikų Diktatūrą

*■

(Atpigintai

______________ _______ ___ 3 2.25
Piaigpi reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu au užsakyme.

2.00
1.50
.75

Lietuvos 
premjeras 

rezignavęs.
Elta praneša, kad Lietu

vos ministerių pirmininkas, 
Dr. K. Grinius, atsistatydi- 

. nęs iš savo vietos; bet žinia 
esanti dar nepatvirtinta.

Mes nesistebėtume, kad p. 
Grinius pasitrauktų; stebė
tis greičiaus reikia tuo, kad 
jisai taip ilgai išbuvo savo 
vietoje.

Kitąsyk Dr. Grinius buvo 
žinomas, kaipo demokratas 
ir klerikalizmo priešas. Bet 
ministerių pirmininko vieto
toje jisai pasirodė visai ne 
toks. Jisai pritarė klerika
lų norui įvesti karo stovį; ji
sai pritarė cenzūrai ir darbi
ninkų organizacijų perse
kiojimui; jisai žiurėjo per 
pirštus net į tai, kad jo ko- 
legos ministerių kabinete va
rė šmugelį ir spekuliaciją.

Liaudininkų partijoje Dr. 
Grinius, kiek žinia, priklau
so dešiniajam sparnui. Jeigu 
jisai pasitrauks, tai kažin ar 
klerikalai ras toje partijoje

(žiuą “Naujienų” No. 14) 
.— 

Vakar męs ]>arodėme, kad 
garsioji Vokietijos “spartakie- 
čių” vadovė, savo brošiūroje 
apie Rusijos Revoliuciją, pa
smerkė bolševikus už steigia
mojo susirinkimo išvaikymą ir 
demokratijos įstaigų panaikini
mą; parodėme, kad ji reikala
vo visuotinos“ ^balsavimo teisės 
ir žodžio, spaudos, susirinki
mų ir organizavimosi laisves 

Visiems piliečiams, komunis
tams ir nekomunistams, dar
bininkams ir buižuazams. * v

Dabar paduosime keletą 
minčių .apie santykį tarpe 
moki’atijos ir diktatūros.

Socialistinė demokratija ir 
diktatūra.

Pirmoje dalyje straipsnio 
jau mes nurodėme, kad Rožė 
Luxemburg stoja už vadinamą
ją “buržuazinę demokratiją”, 
t. y. už demokratiją buržua
zinėje sistemoje. Ji sako, kad 
ta demokratija turi savo ydų, 
kaip ir kiekviena žmonių įstai
ga; bet pati demokratija yra 
šaltinis tų jiegų, kuriomis ga
lima taisyti josios ydas. Demo
kratijos gi pašalinimas panai
kina tas jiegas.

Bet kaip bus su demokrati
ja, kuomet vietoje buržuazinės 
tvaikos bus įvesta socializmo 
tvarka? Demokratija tuomęt 
neišnyks, o pasidarys dar to
bulesnė. Socialistinės visuome
nės demokratija arba, trumpai 
sakant, socialistinė demokrati
ja bus laisva nuo tų ydų, ku
rias turi buržuazinė demokra
tija dėl visuomenės pasidali
nimo į priešingas klcsas.

Su ta mintim, kad socializ
mo tvarkoje bus demokratija, 
sutinka ir Rusijos bolševikai. 
Bet jie mano, kad pereinamam 
Iš kapitalizmo į socializmą lai
kotarpiui nereikia demokrati
jos. Tam laikotarpiui, jų su
pratimu, yra reikalinga dikta
tūra.

Rožė Luxemburg galvoja vi
sai priešingai. Ji sako;

“Istorihis proletariato už
davinys, kuomet jisai įgis sudaryt Įpe kokia ' nors viena

jos

valdžią, yra viętop buržua
zinės demokratijos įsteigti 
socialistinę demokratiją, o nę 
panaikinti visokią demokra
tiją. Socialistinę demokratija 
tęčiąus prasideda ne tiktai 
toje pažadėtoje šalyje, kur 
jau yra sutvertas socialisti
nio ūkio pagrindas; ji ątei- 
na ne kaipo gatava) pada
ryta Kalėdų dovana dorajai 
liaudžiai, kuri iki tol ištiki
mai rėmė socialistinių dik
tatorių saują. Socialistinė de
mokratija prasideda kartu 
su tuo, kaip pradedama 
griauti klasių viešpatavimą 
ir statyti socializmą.”
Taigi Rožę Luxemburg sa

ko, kad demokratija yra rei
kalinga ir buržuazinėje siste
moje, ir “pereinamam” laiko
tarpyje, ir socializmo tvarko
je. Proletariatas, įgijęs vald
žią, turi ne naikint demokra
tiją, o taisyti ją, darydamas ją 
tobulesne, negu ji yra klasių 
viešpatavimo gadynėje. Iš buiv 
žuazinės demokratijos jisai tū
lį laipsniškai plėtot socialisti
nę demokratiją. šitas dalbas 
turi eiti kartu su socialistinio 
ūkio tvėrimu, kuris veda prie 
klasių pahaikinimo..

Bet brošiūros autorė .neat
meta termino “diktatūra”. Ji 
pripažįsta, kad “proletariatų 
diktatūra” yra reikalinga prie
monė socializmo tvarkos įvy- 
kinimui. Kas tečiaus yra ta 
diktatūra? Diktatūra, autorės 
supratimu, yra tvirta valdžia, 
kuri visu griežtumu vykina tas 
atmainas visuomenės gyveni
me, kurios yra reikalingos per
keitimui buržuazinės tvarkos į 
socialistinę tvarką. “Diktatoriš
ka” proletariato valdžia neda
ro jokių ceremonijų su atski
rų žmonių ir atskirų visuėmę- 
nės sluogsnių privilęgijomis; 
kur reikia, ji pavartoja prie
vartą ir net laikiną teisių su
siaurinimą prieš tuos elemen
tus, kurie priešinasi proleta
riato valiai.

-Bet tokią valdžią privalo

partija, O visa darbininkų 
klaNė, t. y. visos, darbininkų 
partijos; ir ji anaiptol nereiš
kia demokratijos pašidinimą. 
Tvirta demokratinė valdžia, 
pasiremiant! visa darbininkų 
klase — štai kas yra proleta
riato diktatūra Rožės Luxem- 
burg supratimu. Ji rašo:

“Bet šita diktatūra apsi
reiškia tam ti kranu demokra
tijos panaudojimo bude, o ne 
demokratijos pašalinime; ji 
apsireiškia tame, kad vald
žia energingai ir griežtai ki
šasi į buržuazinės visuome
nės įgytąsias teises ir eko
nominius santykius ir vyki
na tokias atmainas, be ku
rių nebūtų galimas socialis
tinis pervartas. Bet šita dik
tatūra turi bųt darbas kla
ses, o ne menkos vadovau
jančios mažumos, . veikian
čios klasės vardu, t. y. ji turi 
būti kiekviename savo žing- 
ąnyję aktingojo masių daly
vavimo vaisius, turi stovėti 
pę tiesiogine jų įtaka, turi 
būti po vięša visos visuome
nės kontrolę, turi eiti iš au
gančioj? politinio liaudies 
masių brendimo.”
Palyginkite šitą Rožės Lux- 

ęmbung diktatūros supratimą 
su tąja diktatūra, kurią įsteigė 
Rusijoje bolševikai, kurie pa
darė plačiausias liaudies mases 
beteisėmis, idant prievarta įva
rius jas į “socializmo tvarką.” 

Tokį “socializmo“ vykinimo 
būdą, kokį vartoja (ar varto
jo) bolševikai, brošiūros auto
rė kategoringai atmeta. Ji sa
ko, kad prievarta ir dekretai 
negali įvesti socializmo tvar
ką:

“Tik patyrimas gali patai
syt klaidas ir parodyt naujus 
kelius. Tik nevaržomas, lais- 
vai ošiantis gyvenimas už
tinka tūkstančius naujų for
mų, atidengia naujas kombi
nacijas, palaiko tveriančias 
jiegas, pątaiso padarytąsias 
klaidas. Viešasis gyvenimas 
tų valstybių, w kuriose laisvė 
yra apribota, kaip tik dėlto 
yra neturtingas, skurdus ir 
nevaisingas, kad, pašalinda
mas demokratiją, jisai už
kerta kelią visiems dvasinio 
turto ir pažangos šalti
niams. .. ”

Atmeta terorą ir sovietų 
diktatūrą.

Jeigu jau prie buržuazinės 
sistemos kiekvienas laisvės 
varžymas yra kenksmingas, 
tai juo labiaus negalima apsi
eiti be laisves ir demokratijos 
tuomet, kai reikia tverti visai 
naujus pamatus visuomenei. 
Autorė apie tai saiko:

“Būtinai reikia viešos 
kontrolės. Kitaip tai patyri
mais naudojasi tiktai siauri 
naujosios valdžios valdinin
kų rateliai, ir darosi neišven
giama korupcija. Socializmo 
praktika reikalauja visiško 
dvasinio pervarto 'miniose, 
kurias nupuldę šimtmečiai

buržuazinio klasių viešpata
vimo. Socialiniai instinktai 
turi užimti vietą egoistinių, 
masių iniciativą — vietą tin
gumo, turi išsiplėtoti ideali
zmas, kuris paneša visas 
kančias ir t. t. Niekas nemo
ka to nupiešti geriau ir vaiz
džiau, niekas nekartoja to 
didesniu užsispyrimu, kaip 
Leninas. Tiktai jisai vartoja 
yisai netikusias priemones: 
dekretas, diktatoriška fabri
kų užveizdų galią, drakoni- 
nes bausmės, teroras—yra 
tos priemonės, kurios trukdo 
tą dvasinį masių atgimimą. 
Vienintelis' kelias į tą atgimi
mą yra paties viešojo gyveni
mo mokykla, neapribota pla
čiausio ji demokratija, viešo
ji opinija. O teroras kaip 
tik bošą demoralizaciją.”
Kiekvienas, perskaitęs šitas 

eilutes, pripažins, kad išdėsty
tąsias jose mintis visuomet 
skelbė kttip tik ta dalis sociali
stų, kuriuos lietuviški ir kiti 
komunistai prakeikė, kaipo 
“renegatus“ ir “išdavikus”. 
Kai]) gaila, kad/per trejetą me
tų buvo slepiama nuo darbi
ninkų šitas Rožės Luxemburg 
nuosprendis apie bolševikų te
rorą!

Bet 'štai, kaip bi^šiuros au
torėj sukritikavus bolševikų 
“principus”, piešia sovietų 
tvarką:

“Leninas ir Trockis pasta
tė vieton atstovų įstaigų, .su
darytų visuotinu liaudies 
balsavimu, Sovietus, kaipo 
vienintelę tikrą dirbančiųjų 
masių atstovybę. Bet kuo
met politinis gyveni'njas vi
soje šalyje yra prislėgtas, tai 
ir gyvenimas Sovietuose tu
ri tolyn vis labiaus mirti. 
Panaikinus visuotinus rinki
mus, spaudos ir susirinkimų 
laisvę, laisvą nuomonių ko
vą, miršta gyvenimas kiek
vienoje viešoje įstaigoje, pa
lieka tiktai gyvenimo pana
šumas, kuriame viena tik
tai biprokratija yra veiklus 
elementas/ Nuo šito įstatymo 
niekas negali ištrukti. Vieša
sis gyvenimas palengva ap
snūsta, diriguoja ir valdo ke
lt tuzinai neišsemiamos ener-
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gijos ir begalinio idealizmo 
partijos vadų, jų tarpe vado
vauja jštiesų tiktai koks tu
zinas įžymesnių galtų, ir 
laikas nuo laiko parinktoji 
darbininkų dalis esti sušau
kiama susirinkiman, kad pa- 
plotų delnais savo vadų
kalbo'ms, kaip vienu balsu
priimtų 
liucijas: 
čia yra 
mas —
bet ne proletariato, diktatū
ra, o saujos politikierių, va
dinasi, diktatūra buržuazi
nėje prasmėje, tokia, kaip 
Jakobiniečių viešpatavimas. 
Dauginus net: šitokie santy
kiai turi vesti prie visuome
nės gyvenimo sužvėrėjimo; 
pasikėsinimų, įkaitų žudymo 
ir t. t.” '

Neužmirškite, ’ kad šitą nuo
sprendį bolševikiškai tvarkai 
Rožė Luxemburg parašė vasa
rą 1918 metų, t. y. tuomet, 
kai Leninas su Trockiu dar 
nebuvo nė metus laiko išbuvę 
Rusijos diktatoriais. Tie blo
gumai, kuriuos ji pažymi, bu-, 
vo dar tiktai prasidėję. Nuo to 
laiko iki ‘dabar jie vis augo 
ir augo, ir šiandie priėjo daly
kai prie to, kad tūkstančiai 
Rusijos socialistų, sugrustų į 
bolševikiškus kalėjimus, turi 
marinti save badu, kad prispy
rus “proletarinę valdžią“ duoti 
jiems stoti prieš teismą! O tuo 
pačiu laiku Rusijos diktatoriai 
daro sutartis su kapitalistais ir 
taikosi su Vrangclio generolais.

Perspėjimas užsienių darbi
ninkams.

, 1 • V T* f - . i». , .i.,Į L..

Rože Luxemburg turėjo jau 
tuomet, kai rašė savo brošiūrą, 
ne vieną pavyzdį to,. kaip bol
ševikai apgaudinėja darbinin
kus, šnekėdami vienai]), o da
rydami kitai]): jie, sakysime, 
statėsi dideliais kovotojais už 
steigiamąjį susirinkimą; bet 
kaip tiktai jiems pateko į ran
kas valdžia, tai jie panaikino 
visuotiną balsavimą, i * ■

Bet 1918 metais dar buvo la
bai sunku užsieniuose gauti aiš
kių informacijų apie vidujiniu^ 
Rusijos santykius; todėl ir. 
Rožė Luxembutg dažnai patei
sina bolševikų darbus “velniš-
*3 = T=

Šimto Nuošimčių
» Z N Patrijotas
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UPTON SINCLAIR’O

EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsiny^

Petras taip įsibaugino, kad jis negalėjo pie- 
jis vaikščiojo gatvėmis kalbėdamas 

pats su savim ir kėlė savo drąsą. Norėdamas 
atgaivinti savo patriotinį karštį, jis turėjo su
stodamas pasižiūrėti į Amerikos vėliavas, vis 
dar tebeplevėsuojančias prie trobų ir perskaity
ti vakarinę Amerikos Miesto “Times” laikraš
čio laidą. Kada jis ėjo į luošos, rymtininkiškas 
eiles rašiusįos mergaitės napius, tai jis jautęs, 
kaip tię kareiviai, kurie žygiavo karau.

Jis rado Adą Rųtaitę ię išdžiuvusią seną 
žmoną jos motiną, kuri nieko nežinojo, apie 
visas tas baisias pasaulio darbuotes, o kurios 
prašymai ‘ nedarė veikmės* į jos įkvėptą duk
terį; taipgi buvo Ados giminaitė, sudžiovusi

=----------------------■'-■.■■■'Viu----------1„. ................................. .
senmergė mokytoja, kuri ^sekretoriavo Liaudies 
Tarybai; ir Marė Jankovičaiitė, Stasė Todaitė 
ir Donaldas Gordonas. Beeidamas Petras susi
tiko su Tomu Duganu; naudingasis poetas pa
sakė, kad jis parašęs naują, eilėraštį apie Ma- 
ką “skylėj”. Tuojaus po jo atėjo sekretorius 
Greidė popierių prikištais kišeniais. Greidė bu
vo aukštas, juodakis, tvirtavalis, jaunas airys, 
kurį socialistai vadindavo “Džimiu Iginsu”, tai 
yra tokių, kuris veikia sunkų ir nemalonų dar
buotės darbą, kuris vis yra po ranka kad ir 
kažin kas atsitiktų, visuomet pasirengęs pri
imti naują atsakomybę dedamą jam ant pečių. 
Greidė neturėjo reikalų su socialistais, nes jis 
įdomavo tik “pramoniniu veikipiu”, bet jis nesi
priešino tam, kati jį vadiną ”Ę>žimiu Igįnsiu”; 
jis sakė, kad Petras ir yra tokiu; Petras nusi
šypsojo, pagalvojęs, kad “Džinais Iginsas” yra 
paskutinis daiktas, kuriuo jis norėtų būti, Pet
ras ėjo kelių į nepriklausomybę ir pasituyin- 
gumą, visai nepagalvojęs, kad jis gali būti 
“Džimiu Iginąų” ne Raudoniesiems, o Baltie
siems! - J

I s.

Greidė išsitraukė popierius ir prądęjo kak 
boti su Donaldu Gordonu apie vakaro reikalus: 
Jis apturėjo telegramą iš nacionalines ajdoblis- 
tų raštinės, kur žadama duoti parama ir jam 
berodant ją, jo liesas, sudžiūvęs veidąs Nušvito 
pasididžiavimu. Paskui jis pareiškė, kad ateis

pasiūlytąsias .rezo- 
taigi tikrenybėje 

klikos šeimininkavi- 
žinoma, diktatūra,
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gerai žinomas oiiganizuolotas Konoilas, kuris 
buvo žibalo krašte drauge su Makormiku ir 
atnešė žinią, kad darbininkai ten rengia didelį 
streiką, baskui atėjo Dženin^icpė, nelaiminga 
serganti žmonelė, kuri palengva mirė nuo vė
žio ir kurios vyras jieškojo perskirų su ja, nes 
ji nešanti pinigus aidoblistams. Su ja ir padė
damas jai atėjo Andrys Adamsas, didęlis ma
šinistas, kurį išbraukė jŠ amatinčs unijos už tai, 
kad jis per daug kalbėjo apie “tiesioginį vei
kimą”. Jis išsitraukė iš savo kišeniaus “Evening 
Telegraph” laikraščio numerį ir perskaitė ke
lias vedamojo straipsnio eilutes, kur buvo už
sipuolama aKt “tiesioginio veikimo” kaipo reiš
kiančio dinamitavimą, kas, žinoma, nebuvo tie
sa, ir kur buvo klausiiuna, kaip ilgai įstatymo 
ir tvarkos mylėtojai Amerikos Mieste kęs ne
pavartoję savo “tiesioginio veikimo”.
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TAIP jie rinkosi iki prisirinko apie trisde
šimts žmonių; paskui jie tuojaus ėmėsi 

darbo. Grcidės. nuomone buvo aišku, kad vald
žios tyčia sudarė dinamitinį sąmokslą, kad ga
vus priekabę aidoblistų organizaciją išnaikinti; 
jię uždarę svetainę ir kupriška vo visa, rašomas 
mašinėles, raštinės baldus ir knygas — įskai
tant knygą apie sabotažą, kurią perdavė “Eve- 
ning Times” laikraščiui redaktoriui! Jie taipgi

taktiką.

praside- 
mėgina 
dorybę,

kai sunkiomis” sąlygomis, ku
riose jiems tenka veikti. Ji te- 
čiaus griežtai pasmerkia bolše
vikų pastangas teoretiškai ap
ginti savo klaidingus arba iŠ 
bėdos daromus žingsnius ir 
.nupiešti juos, kaipo vieninteliai 
teisingą revoliucinę 
Ji rašo:

‘♦Pavojus tečiaus 
da tuomet, kai jie 
iš bėdos padaryti
sugalvodami teorijas parė- 

, mimui kiekvieno savo
Žingsnio, kurį jie daro ver
čiami nelemtų sąlygų, ir siū
lydami tarptautiniam prole
tariatui savo taktiką kaipo 
socialistinės taktikos pavyz
dį
šitais žodžiais nabašninkė 

perspėja visų šalių darbinin
kus, kad jie neitų Rusijos bol
ševikų pėdomis. Jeigu darbi
ninkai butų išgirdę jos balsą 
anksčiaus, tai butų* žymiam 
laipsnyje išvengtą tos suirutės, 
kurią paskui įnešė į tarptauti
nį darbininkų judėjimą va- 

dinamasai ‘‘trečiasis internacio
nalas.”

Darbininkų masės Europoje 
Ir Amerikoje šiandie jau atsi
peikėjo nuo bolševikiško hyp- 
nozo. Bet jeigu jos butų mo
kėjusios teisingai įvertinti bol
ševikų taktiką pačioje pradžio
je, tai pasaulio politika pasku
tiniais trejais-ketveriais metais 
butų ėjusi visai kitokia vaga.

Kaip Revoliucija “Gilinama”
T 4
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192J kovo men., kaip visiems 
žinoipa, Vokiečių komunistai 
buvo vėl sukilę tikslu paimti 
valdžią savo rankosna. Sukili
mas, kaip žinoma, buvo ^reit 
numalšįntas. Nors tai ir seno
kas atsitikimas, bet nesenai iš
ėjo aikštėn naujų aplinkybių, 
kurios verčia tuo faktu labiau 
susidomėti. Pagalios jis turi 
platesnės reikšmės, jis rodo, 
.kaip kai kurių asmenų, net 
partijų yra stiprinama, * arba 
kai]) jie sako, gilinama revo
liucija ir kurių vaisių toks jų 
darbas duoda. Tokių “gilinto- 
jų” pakankamai dar yra ii; 
Amerikoj, net ir lietuvių dar-r 
bininkų tarpe, — todėl visa tai 
turėdamas galvoj manau esant 
naudinga šiuos, kelius žodžius 
tarti.

.<1

Taigi įvyko sukilimas, ku
riame žuvo keli šimtai darbi
ninkų, o dar daugiau ir šian
dien kalėjimuose tebesėdi. Vi
sos kitos socialistines partijos 
— daugumos, t. y. dešinieji, 
Šeįdemano Kunovo, Millerio ir 
k. vedami, ir nepriklausomie
ji, Ledeburo, Krispino, Kauti 
skio ir k. vedami — ir profe
sinės darbininkų sąjungos iŠ 
anksto matė tokio sukilimo 
esamomis sąlygomis pragaiš
tingumą ir todėl buvo jam 
priešingos ir tuos, kurie minias 
sukiliman kurstė, vadino darbo

ome trukdyti organizacijos siuntinius; aidobli- 
stal priversti buvo savo literatūrą išsiuntinėti 
ekspresu. Prisiėjo kovoti už savo l|utį ir dabar 
reikia surasti koks-nors būdas žmonėms paaiš
kinti, kaip yra. Dabar tas būtinai reikia pada
ryti ir jis prašė patarimų.

Patarimai buvo šildomi vienas po kito; tuo 
tarpu Petras sėdėjo kai]) apjt ylų. Kodėl jie — 
jaunesnieji Prekybos Skyriaus if Pirklių, bei Iš- 
dirbejų Draugijos nariai — neateina ir kodėl 
jie nedaro, ką '.darydami, be atidėliojimo? Ar 
jie mano, kad Petras sėdės cik per naktį, dre
bėdamas iš baimes ir be pietų?

Staiga Peti’as pašoko. Lauke buvo riksmas 
ir Donaldas (iordonas,' kuris tuoųiet kalbėjo, 
staiga sustojo; susirinkusieji žiurėjo į vięnas 
kitą ir kaikurie pašoko ant kojų. Riksmas ėjo 
didyn ir susirinkusioji pradėjo bėgioti kąs ppc 
priešakiniu, kas prie užpakalinių durų, kas: prie 
langų, kas prie laiptų. Petras negaišindaųias 
laiko smuko į Araliužių kanjaraitę priemenęj 
už valgomojo kambario, įsispraudė pačioj ker- 

ir užsidengė drabužiais; ijiąskui jį 
kiti ir jį apsaugojo dar labiaus.

sugu
žėjo

J
'(Bus daugiau)

kląs^s išdavėjais. Buvo net ir 
komunistų tarpe žmonių, net 
žymių vadų, kurie nepritarė 
sukilimui, bet dauguma vadų 
kitaip manė ir todėl jų vir
šus buvo.

Sukilimas įvyko 
daug darbininkų kraujo... Re
akcija dar labiau galvą pakė
lė. Dabar, rodos, ię sukilimo 
šalininkai galėjo pamatyti sa
vo klaidą. Bet kur čia. Mitin
guose ir laikraščiuose komu
nistai perkūnus Svaidė į socia
listus, visokiais budais keikė 
juos ir kaltino, kad tik dėl jų 
sukilimas nepavykęs. Bet visi 
tie kaltinimai buvo vienas lik 
plūdimas. Tai patvirtina ir dau
gelis pačių sąžiningųjų ir iš
mintingųjų komunistų vadų, 
kurie nebegalėdami ilgiau kę
sti savo partijos pragaištingos 
ir veidmainingos politikos, pa
kėlė viešai* savo balsą Apries 
partijos centilalinių organų 
vedamąją liniją, Už tai dalis 
jų buvb iš partijos išmesti, ki
ti patys atsisakė.

Čia pat pridursiu, kad šian
dien Vokiečių komunistų par
tija paliko be rimtų, išmintin
gų, savarankių vadų, dabarti
niai jos vadai — tai Maskvos 
akli tarnai, suflioriai, karštuo
liai agitatoriai, visa kas nori, 
tik ne didelės masinės parti
jos tinkami vadai, kokie buvo 
Libknechtas, Roza Liuksen- 
burg, Levi.

Tuoj po sukilimo pasirodė 
Levi knyga, kurioj jis pasi
remdamas skaitmenimis ir rim
tai išnagrinėjęs tų laikų Vokie
tijos politinę ir ekonominę pa
dėtį aiškiai išrodė, kad tokiam 
sukilimui nebuvo, pamato ir 
tuos, kurie 
proletariato 
kalbėjo - ii\ 
koks nors 
kas, vadinamas?! socialpątrie
tas, bet komunistų vadas, bu
vęs visą laiką po Libknechto 
užmušimo , partijos pirminin
kas,

Jis buvo iš partijos išmes
tas. Drauge su juo, kaip sa
kiau, išėjo iš partijos ir daug 
kitų partijos žymių darbuoto
jų, 'Pradėjo šalintis ir minios. 
Prieš sukilimą komunistų paiį~* 
tija turėjo apie pusę milijono 
narių, o šiandien tas skaičius 
yra kur kas mažesnis. Tikros 
statistikoj nėra paskelbta, bet,

pralieta .

jį ruošė, išvadino 
išdavėjais. Tai]) 

šiandien kalba, ne 
kontr-revoliucinin-

(Tąsa ant 5-to pusi.) 
t
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Musą Mokinis

dar

Nuliūdę Seserys ir dėde,

(Vardas lt pavardi)

(Adresas)

Dr. Maurico Kalia

Pastabėlės

mes

leido

avių buriu
Telefonas! Boulevard 7041

tuo jos mo
savo tikslą

kad 
klasę

Pinigai iš 
Rockfordo

Gal paskelbs visuotiną streiką.
Kalbama, kad gal neužilgo 

sustreikuos visi namų statymo 
darbininkai, jeigu teisėjas Lan-, 
dis nepakeis savo parėdymo aL 
gų reikale. Daugumas darbiniu 
kų visai nesutinka dirbti pagal 
teisėjo nustatytas jiems algas.

1,800,000 tonų 
Brown, West. Pas*.

Nuo vėžio kas mietai išmir
šta amerikiečių daugiau, negu 
visas Jungtinių Valstijų pražu
dytas kareivių skaičius pasau
liniame kare.

Bagdon Chas., 
Butavičaitė A. 2, 
Butkus Kazimieras, 
Butkaitė Marijona, 

Jakštis Ignas, 2, 
Jakubowski Joe 2, 
Janukčnas Balys, 
Januška Julius, 
Kondratas Juozapas, 
Kunsevičius Tamošius, 
Mariukas Louis 3, 
Mickų «»Peter, 
Navickas Vincas, 
Petkus Bany, 
Shevokas Charles A., 
Simaška Kazimieras 2 
štarkičnė Pranciška, 
Urkutienė Marija, 
žiilis Juozapas.

PRANEŠIMAS CICERO 
GYVENTOJAMS.

F. RUDGALVIS, 
1384 S. 48-th Avė, 

. Cicero, III.

Kiekviena šalis turi tam tik
rą skaičių burnų ir dvigubai 
tiek rankų toms burnoms mai
tinti, todėl kiekviena šalis tu
rėtų būti pati save palaikan
čia. Bet tas nesutinka su kapi
talistine pelno sistema ir todėl 
kapitalistai .palaiko išnaudoji-, 
mą namie ir kovą dėl užsie
nio rinkų — 
užsienio karus

(Miestą* ir Valat)

— tada su- 
Tai buvusi 

ir jai pritaręs

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“N A U J I E N O S”

4 „„ ;_____ įama dabar. Kaina stebėtinai
:esČie planai suteikiama*, jei norit*. Mielai

Federal Bond & Land Company
Siunčia pinigus J Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar telegfamais.
Parduoda laivakortes i visą pasauli. .
Parduoda namus, žemes, farmas ir bondsus.

KAIP REVOLIUCIJA 
“GILINAMA”.

ALEKSANDRAS JANUŠIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

utornjnke 10:00 ryte, Sausio 17 
d., 1922, po ilgos sunkioj ligos. 
Velionis turėjo 31 m., bu^o nove 
dęs paliko nubudime seserį Ago
tą Maziliauskienę, puąescrę Mi
kaliną Antanavičienę, pusbrolį 
Joną Jurgilą ir dedę^Praną Vi- 
liunaitį. Kūnas randasi 818 W. 
85th Place. Laidotuvės įvyks su- 
batoj, Sausio 21 d., 1922 į Tau
tiškas kapines kaip 12:00 die-\ 
nos. Velionis paėjo iš Suvalkų 
rėd., Sudargo parapijos.

Gimines, draugai ir pažįsta
mi kviečiami dalyvauti pagra-

Per karą ir rinkimus kapi
talistams teko pamatyti ko
kiais bailiais žmonės yra ir to
dėl jie drįsta dar labiaus juos 
išnaudoti negu pirmiąus. žmo
nės šilą šalį vadina republika, 
kapitalistai

lllenihclaium
Lengvai gydo, greitai ir 

ąutįseptiškai.

'i' ■

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, suseki per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusime Circlet. slzet~to 48

Nemo Hyj ■ lic-Fashiąn ln«iltute 
120 E. 16 SL New York., Dep’t M

DR. M. STAPULIONIS 
Gydą* be gydaolią ir be operaciją 

3347 Emerald Avė.
9 Ud 11 ryte ir 9 ild 10 vakari 

TeL: 3oulev*rd 9897
711 W. 18-ta gat 2 iki S y*k.

Tel.: Canal 279

Telephone Yard* 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 ild 12 ii 

ryto ir nuo 7 ild 9 v. vak.
3325 So. Halsted S t., Chicago, III.

Pasikėsinimas prieš blaivybę.
Cliicagos šlapieji nesnaudė 

žia. Jie darbuojasi, kad butui 
leista pardavinėti alų ir vyną., 
Jie tai nori įgyvendinti baisau 
vimo keliu. Sako, • kad jie jau 
turi apie 210,000 parašų.

Jam neapsimokėjo munšainės, 
. ^biznis.

M<axwello teisme teisėjas nu
teisė Emory Melosą užsimokėti 
$125 ipabaudos ir teismo lėšas 
už darymą ir pardavinėjimą 
munšainės Jis teisėj ui ^pasisa
kė, kad tai daręs Užlaikymui sa 
vo devynių vaikų ir pačios. 
Tečiaus teisėjas nedarė jam jo
kio susiinylėjimo. Paskui teisė
jui dar pridūrė, kad munšainę 
Išdarydamas jis įlindęs net ir 
skolon. Gi kada surokavo kiek 
jis užmokėjo už visus munšai- 
nei daryti “liuksus” ir pridė
jo dar bausmę, tai pasirodė, 
kad jį tas biznis įkišo skolom 
ant $154.

A. t A.
Rozalija Majauskai^, po pir

mu vyru Varnagienė, po antru 
Bartašienš.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 18 d., 1922 m. 1:15 ryte, 
sulaukusi 88 metus amžiau*. Pa
liko nuliudime vyrą Joną Barta- 
šių, sunu 4 menesių amžiaus ir 
pirmo vyro sūnų 18 metų, senus 
tėvelius, vieną seserį brolius ir 
kitas gimines. *

Lavonas randasi pas seserį 
841b So. Aubum Avė. Laidotu- 
Vės įvyks subatoj, sausio 21 d., 
9 vai. iš ryto į Sv. Jurgio baž
nyčią, iš ten į Sv. Kazimiero 
kapines. Visas gimines ir pa
žįstamus kviečiame atsilankyti.

P. Šidlauskienė.
3414 S. Aubum Avė..

Faline” Centro komiteto vardu 
paskelbia, kad Lemkas ir Bo- 
vickis esą melagiai ir kad tik
rieji sukilimo provokatoriai 
esą Severingas, Prūsų vidaus 
reik, ministeris. socialdemo
kratas, ir jo draugai!

Kad tas lengva yra sumesti 
visą kaltę ant dviejų swo va-, 
dų, kurie šiandien yra pasi
slėpę, ir kurie dėl partijos dis
ciplinos laikys dantis sukandę, 
tai aišku, bet kad tuo galėtų 
patikėti sveiko proto žmonės 
ir laikyti partijos centro or
ganus nekaltais — sunku lauk

iai. Auti* 787

DR. MARTA 
DOW1ATT-8ASS. 

Kątik ngrlie ii Callfernlje* tr 
VII t<« ąave praktikavimą pa M*. 

MW W. Manta* 84.
Vatadeai 8—12 kasdieną fc 8—1 

vakar* Uakiriant aadUdianlaa.

DR. G. Z. YEZaiS 
Llelevi* DedliUi 

1712 Boath Aehlaad Artų 
arti 47-toe (atvės

ajUti tokiai sukniai su- 
41siuti pavyzdi, prašom 
Įsu paduotą blankutę, pa-

A. t A.
Petronėlė Maakuliunienė. 

Po tėvais Jačaitė,
Persiskyrė su šiuo pasauliu 17 

d sausio, 8:45 min. ryte, sulau
kusi vos 27 metų. Velionė paėjo 
iš Aluntos valsč.,.Utenos apskr. 
Lietuvoje paliko,brolį, seserį ir 
kitas gimines. Amerikoje išgy
veno 9 metus; dideliame nuliudi
me paliko vyrą Lauryną, duk
teris Oną 8 metų, Stanislavą— 
4 metų ir sūnų o savaičių. L ai
dotuvės įvyks pėtnvčioi, sausio 
20 d., 8-tą vai. ryte iš namų 
10610 Edbrooke Are j Visų šven 
tų bažnyčią, o iš ten į Sv. Kazi
miero kapines. Visas gimines, 
draugus ir .pažįstamu^ kviečia 
dalyvauti laidotuvėse.

. Laurynas Maskaliuna*.

Plėšikas sugrąžino jam jo 24 
metų pypkę.

Keturi apsiginklavę plėšikai 
apipuolė B. Evansą ir jį apųdė- 
šė. Plėšikams teko $5 ir ja 
sena 24 metų pyjake. Evans 
ėmė plėšikams sakyti, kad jis 
šią pypkę per tiek metų rūkęs 
labai branginęs įr norįs, kad 
jie jam ją sugrąžintų. TeČiaus 
plėšikai į jo prašymą sugrąžin
ti jam pypkės visai atydos nc-> 
kreipė, tik kiek vėliau jis patė- 
rnijo, kad tie patys plėšikai au
tomobiliu vėl prie jo privažia
vo. Išpradžių jis manė, kad 
jie jį vėl apipuolė, bet tie man 
dagiai padavė jam jo tą įpypkę 
ir paskum savais keliais nuva
žiavo.

MOTERIMS IR MERGINOMS 
SUKNIA — No. 1095

♦) Minėtų sprogdinimų dėl kai ku
rių priežasčių jiems nepavyko padary
ti ir tokiu budu išliko gyvi daug jų 
pačių pasmerktųjų “draugų”.

|Iuo svaigulio, stokos apetito, galvos 
skaudėjimo ir šlakuotos odos, niekas 
negali joms lygintis. Tyros daržovės.
Mažos Pilės-Maža Doza-Maža Kaina

DR. C. K. KLIAUGA* 
DANTISTAS

1821 Sa. Halsted St., UMcaga, UL 
kampe* 18th Si.

▼alaadMt 9—12 ryte ir 1—* ąak.
, Phona Canal 857

$200 už “paglostymą” savo 
pačios.

Maxwcllo teisme teisėjas nu
teisė .James Rohliką, gyvenan
tį po num. 1416 W. 20-tos gat
vės, užsimokėti $200 pabaudos 
ir teismo lėšas už “paglosty
mą” v pokeriu savo pačios, ka
da jis buvo perdaug balto sky
stimėlio paragavęs. 1

Pranešame Ciceros gyventojams, 
kad mes partraųkčm du karu geriausių 
anglių ir parduodame $1.50 ant tono 
pigiau, negu kiti coal yard’žiai* At
eikite tuojaus ir užsisakykit. šie ka
rai turi būt ištuštinti ir atleisti 8 die
nų bėgyj

liau išsiplėsti), kad juodašim
čių kariuomenė (vadinamasai 
Orgešas) iš Bavarijos žygiuoja 
į Bailę, kaipo sukilimo cen
trą. Toliau reikėjo pasislėpti 
geresniems darbininkų vadams 
ir paleisti žijiių, kad policija 
juos sužeidė ir nelaisvėn pa
ėmė, susprogdinti stoty stovė
jusius du vagonu šovinių ir 
paskelbti, kad tai juodašimčių 
darbas; be to, buvo nutarta 
susprogdinti komunistų įkur- 
tasai gamintojų koperativas ne
žiūrint į tai, kad joje dirba, 
kaip juodu rašo, “20 geriausių 
musų draugų” — o minioms 
butų buvę paskelbia, kad tai 
padarę juodašimčiai. Tai turė
jusios būti priemonės sukili
mui paruošti. Panašiai turėję 
daryti ir kitose vietose. Saky
sim, Breslavly manoma buvę 
susprogdinti aukščiau nuro
dytu tikslu partijos butas, bet 
pasigailėta didelių aukų ir nu
tarta buvę mesti bombą tik vi
duje ir tokiu budu paaukoti 
tik vienos stenografirtinkes gy
vybę. ♦) štai svarbiausia, kas 
tuose raštuose buvo rašyta.

Aišku, kad tų dokumentų 
paskelbimas turėjo komunistų 
partijai kaip perkūnas trenk
ti. Ji neišmano, kaip iš tos ne
smagios padėties išsisukti. Juk 
tai didžiausias nusikaltimas, 
tai yra darbo klasės išdavimas, 
sąmoningas darbininkų žudy
mas!

Užginti, kad tokių raštų ne
buvo rašyta, kad tai yra pik
tų žmonių išmistas —< komu
nistų partija nedrįsta: perdaug 
jau aiški butų nesąmonė, aki* 
plėšiškumas. Todėl ji jieško 
kitų kelių iš tos padėties išei
ti. štai lapkričio 25 d. • komu
nistų partijos organas “Rote

’ Saule nudegus nosį
Vartok apščiai šaldančio

ATIONAL MERCAN- 
ILE MARINE CO„ 

120 lai 
Chicago: F.

Manager. 14 North Dearbom St.

1 LIETUVĄ

tleminės numažintos kaino* galėję 
. Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa- 
tankumai, moderniško laivo.

^Rei>StarLini
Plaukia kas savaitę

New York iki Plymouth’ę, Cher- 
bourg’o ir Antvėrpo

Finland) .........................   Vas. 11
Kroonlar\d) Sausio 21
Zeeiand) .....................   Sausio 28

VAmericanLine
New
bourg’o 
Visa J 
Minnekahdą)

Haverford, ..
Sustoja Queen*town į rytus važiuojant

INT

Dr. C. K. Cherrys
Dentistas ir Radiografas
2201-—W. 22nd St., Kam p. Loavitt

Ph i( Canal 6222 
įsteigė savo ofise pilnai aprū

pintą X-spindulių laboratoriją.

TtaukiamazX-spindulių paveiks
lai suradimui įvairių dantų, galvos 
Ir žandų ligų.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4631 So. Ashand Av^

Teki Y ar d* 904

Ofiso ▼*!.: 8 iki 10 t. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. Naktimi* ir nedėlioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294

T. Pullman 5481

t. SHDSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ilgo*. 
10929 S. State St.

. Chicago, III.

Siųkito šią suknią i§ “velveteen”, 
<‘tricotine” arba vilnonio “jersey”. 
Veistę galima siųti su trumpom ar 
Ilgom rankovėm-. Su šia suknia ga
lima nešioti bile veiStę.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 1095 
sukirptos mieros 16 metų, 36, 88, 40, 
42'ir 44 colių per krutinę.

Sukniai 36 colių mieros reikia 2% 
jardo 36 ar 40 col. materijos. Vestei 
reikia 1 % jardo 36 col. materijos ir 2 
jardų lp

Norint 
kirpti n 
IMsrigd i—___ _ __ __ ___ _____ -l

žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, Įdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (palto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
šiaip užadresavuSN ’ NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted 
SL, Chicago, JO.

kaip gerai dalyką žinantieji 
sako, šiandien komunistų par
tija vargu besurinks ir iki 100 
tukstr narių. Koks tai smūgis 
partijai, bet kad tai tik jai 
tebūtų! Minios nusivylė tokia 
komunistų politika, ir vis la
biau ir labiau pasitraukia iš 
aktivinio darbo, —- taip saky
ti, apsnūsta.

Nepasibaigė minėtieji ginčai, 
kaip štai lapkričio men. de
šiniųjų socialdemokratų laik
raštis “Vorwaerts” paskelbia 
raštus dviejų bolševikų vadų, 
smarkiai dalyvavusių kovo mė
nesio sukilime, būtent, Bailės 
apylinkėj, kame, taip sakyti, 
turėjo būti sukilimo širdis (ta
me rajone komunistai yra stip
resni negu kurioj kitoj Vokie
tijos vietoj). Tie “didvyriai”, 
tai Lemkas ir Bovickis. Tie 
raštai buvo rašyti Maskvos 
viešpačiams ir atimti šią va
sarą Vokiečių policijos Eitkū
nuose iš Klaros Zetkin, kada 
ji važiavo Maskvon III Inter
nacionalo suvažiaviman.

Tų dokumentų paskelbimas 
sukėlė didžiausį trukšmą ne 
tiktai socialistinėj, bet ir bur
žuazinėj spaudoj. Kasgi tokio 
juose buvo? štai kas.

Minėtų “didvyriu”, veikusiu 
komunistų partijos įgalioti ir 
jos pritariami, surašė tuose 
dokumentuose lyg ir savo dar
buotės apyskaitą Maskvos vieš
pačiams. Juodu rašo, kad dar
bininkai nebuvo pasiruošę su
kilimui, kad vienos centrali- 
nės įstaigos įsakymo pradėti 
sukilimą nebūtų užtekę, todėl 
reikėjo būtinai griebtis provo
kacijos (suvedžiojimo): reikė
jo darbininkus sukurstyti me
lagingomis žiniomis, reikėjo 
daryti vi.\a, kad policija pir
ma pakeltų ginklą 
kilimas laimėtas. 
Jų nuomonė 
centras. Taip ir buvę -daroma 
Pirmiausia buvę paskleista ži
nia, kad sukilimas jau prasi 
dėjo visoj Vokietijoj (kaip sa
kiau, sukilimas Jjh^jo prasi-

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

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė.

Chicago, ni.

NAUJIENOS Pattem Dep.
11739 6. Halsted St, Chicago, Dl. 

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1095.

Mieros'.... ......... ........... ........ metų

ATSIIMKITE LAIŠKUS Iš 
NAUJIENŲ OFISO.

Bežaisdama degtukais susi
degino.

Lot tie Rutka, 9 metų am
žiaus mergaitė, žaisdama su 
degtukais labai apsidegino 
jiems užsidegus. Mat užsidegę 
degtukai uždegė jos drapanė
les. Motina gelbėdama savo 
dukrelę taipgi labai apdegė. 
Abidvi nuvežtos į pavieto ligo
ninę.

NAUJAS ORIGINALIS TEATRAMS 
VEIKALAS: “Kova tta Giedraičiais0 
VI veiksmų drama, šis veikalas per
stata Lietuvą 1920 m., kai^ Lietuvę* 
kaimiečiai kariauja su lenkų buržujais 
ir kaip tūlas moksleivis įsimylėjęs ūki
ninko dukterį iš kūrės priežagues.Taip 
gi perstoto seną žydelį smuklininką 
kuris paragavęs lenkų ‘kultūros’ įstoja 
į Lietuvos šaulius ir daro daug juoko 
savo žydišku bailumu, šis veikalas 
labai įspūdingas ir tinka lošti kaip 
didelėms taip ir mažoms kolonijoms, 
o mylintiems pasiskaityti «— labai 
naudingas. Kaina 35c. Antrašas: 
P. DRUSKI8, 130 Wooster Avė., 
Akron, Onio.

I REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, pertariantis gkaus 
jmas sąnariuose ir sustingimas sąnarių 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto | sunkią ligą. Jei 
kenčiate tuos blogumus, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite, bet 
tuojaus prašalinkite.
Musų stebėtinos gyduolės irnimui į 

vidurius ir trynimui 
POLO

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dretus | savo n; 

lema. Pagabus išmoto 
apkalnavimą suteikiame.
THE BRIDGEPORT ĖLECTRIC CO.. I n c.
1619 W. 47th St Tel Boulevard 1892 Chicago, ūl.

Pasirodo, kad valdžios 
kalėjime Debsiii skaityti kapi
talistinius laikraščius, bet 
draudė jam socialistų laikraš
čius ir pamatyti. Matomai, jote 
manė, kad kapitalistinė propa
ganda jam nėra pavojinga.

OFISAI:
666 W. 18-th St., 1489 S. 49th Court.

Chicago. . • Cteero.

Woodrowo Wilsono fondas 
yra vėliausiu reiškiniu; jį sukū
rė tos rųšies amerikiečiai, kurie 
bijosi, kad Woodas neliktų už
mirštu. Bet tai bereikalinga 
baimė, mes negalim užmiršti 
to žmogaus, kuris išlaikė 
mus (?) nuo karo! Argi 
dabar nesidžiaugiame (?) 
memis?

/^OI.HERZMAN^J T« BM8U08
PmikMI aae 8412 B*. Halelei SL 
pa Na. 8818 S*. HataM » 

Itend lietuviam, ttaama* M® « 
taatu kaipo patyri* gydytoja*. «N- 
rargae ir akušeris.

ffyd* aitria* ir ehrauiftai HgM.

aiaktro* prietatae. __ __
Ofisą* ir Labaraterilal IMU ML 

18th St., netoli Visk St.
VAlANDOSi Na* 18-11 HM 

ir au. 8 iki 8 vat vakarai*.
( Ptaomlet Caaal 

8110 arba 857 
■aktiniai Druni 
950 - Drav*r 4188 

GYVENIMAS: 8818 S. Haleted Sfc 
VAKi 3—18 ryto ir B—9 vai yak.

Siųskite pinigus Lie^ 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, UL

Taigi matote, draugai, kaip 
Vokiečių komunistai “gilina” 
revoliuciją. O panašių kovos 
įrankių juk imasi ir kitų kra
štų jų vienminčiai. Kas jie, — 
darbo klasės tikrieji vadai, ar 
jos klaidintojai ? Aišku 
ne jie gali įvesti darbo 
į socializmo rumus. \

Baigdamas aš noriu 
kartą pabrėžti tą kopiunistų 
vadų nesąžiningumą, ąejauti- 
mą atsakomybes darbo kla
sei. Jie kaip mažas vaikas žai
džia tūkstančių žmonių gyvy
be, bet jie negi maži vaikai? 
Juk negalima įsivaizduoti, kad 
komunistų vadai nesuprastų, 
kad tas, kuris skelbia darbo1 
klasei neteisingus obalsius, ro
do neteisingus (t. y. kada jie 
patys supranta, jog tai, ką jie 
skelbia,, yra netikra, neteisin
ga) kMius, yra lygiai bausti-, 
nas kaip ir tas, kuris piešia ju
rininkui neteisingą žemėlapį. 
Negalima įsivaizduoti, kad tie 
vadai nesuprastų, jog tada, kai 
vadams reik patiems minias 
kovon vyti ir dar, kaip malė
me, • griebiantis tokių šlykščių 
priemonių, o ne patiems būti 
masių pirmyn stumiamiems, 
taigi kad esant tokiai padėčiai 
yra aiškus ^evoliucijos bangos 
silpnėjimas, ir todėl darbo kla
sė tuo metu negali priešą pul
ti, bet turi pirma pati savo 
pozicijose susistiprinti. Tai vi
sa jie turi žinoti, o jei neži
no, arba žinodami savo daro, 
— kas yra vis viena, — tai 
rodo, kad jie negali būti dar
bo klasės vadai. Ir juo greičiau 
masės tai supras 
žiau nukentės ii 
greičiau pasieks.

Halle a/S.
7. XII. 1921 m.

Lietuvon
« Pinigus iš Rockforda 

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

Iš čia pinigai yra pir- 
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai ats& 
koma.

Yotk iki Plymouth’o, C^er- 
>, Brunsbuttel ir Hamburgą 
kelionė vandeniu į Lenkiją

” j ......................  Sausio 26
,.ew York į Hamburgą

‘..................      Vas. 9

CHICAGOS 
n ŽINIOS::

DR. CHARLES SEGAL 
Fraktikioja 15 metai

Ofisą* 
1729 B*. Aehlaad Awų | hbM 

Cbfeafo, nitais.
Specialistu džievM 

AMerilk* T,rito, t, 
Talk. Un.

OFISO VAbAjTOOSl 
Mae II Ud 12 vaL ryto, na* I fM 
5,y»L p* pi*t ir nuo 7 Ud 8i8fl vaL 
yhkar©. Nadiliomi* nu* 11 y*L 

yalande* ryte iki 1 vaL p* pia*. 
\ 7<*l*foaae Drožti 2881

DR. S. BIEŽIS
PYDYTOMS IR CHIRURGAS | 

X-Spinduliai
Ofįaą* 2201 W. 22nd St., kampa* & 

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

Tel. La f ay et t e 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietą.

ORKESTRĄ-PENĄ
Parūpinę visokleta 

MMIIIIIMiM reikalam*
J. BALAMS

JK? 1414 So.t4Mh Caart 
Cicero, ,I1L 

Tel. Cicero 2111

ŪMAI 
APVEIKIA 
PRIETVARI
Nedaleisk prietvarui nuodyt x savo 
kraują ir mažint energiją. Jei tomi
stas jaknos įr 
skilvis nevei
kia kaip rei
kia, naudoki
te Carterio Ma 
žaš Jaknų Pi
lės šiandien ir 
visi nesmagu
mai pranyks.

Telephone Boulevard 5058

Dr. A. Juozaitis 
. DENTINAS 

Valandoi! nuo 9
re. Seredom 9 ▼. ryto Ud 12. Va
karai* 6-^-9. Nedėl. pagal sutarimą. 
8261 So. Haleted SU Chicago, UL

SAPOMENTOL

PRICE



Lietuviu Rateliuose Į
BRIGHTON PARK.

Iš Brigl>ton Parko apielinkčs 
draugi j įveikimo man geriau
siai žinoma D. L. K. Keistučio 
Politinio ir Paša|pinio Kliubo 
veikimas. Šis kliubas yra vie
nas pirmeiviškiausių viešoj dar 
buotėj. Jis yra taipgi gana 
skaitlingas savo nariais ir ga
na pasiturintis piniginiai, nes 
metiniame susirikime, kuris 
įvyko j>ercitų sekmadienį, sau
sio 15, iš komisijų raportų pa
sirodė, kad ižde yra suvirš 
$5,967, o narių daugiau trijų 
šimtų. Jis turi puikiu knygyną 
ir savo nariams duoda pasis
kaityti* knygas dykai. Savo dąr-1 
bais dėl visuomenes 
kliubas nepasilieka užpakalyj, 
bet visuomet stoja 
Pereitame susirinkime nutarta 
pirkti Lietuvių Auditoriunio 
Bendrovės Šerų už $500. Kiek 
laiko atgal, kada buvo suma
nyta pastatyti dramaturgui Br. 
Vargšdi paminklas, šis kliubas 
surengė tam tikslui vakarų, 
kuris davė grino pelno apie 
$150. Visi tie pinigai atiduota 
pastatymui paminklo. Nesenai 
vienam jo nariui susirgus 
džiova, kliubas paaukavo jam 
iš, iždo $100. Jis neužmiršo nei 
Rusijos baduolių; paaukavo 
jiems iš savo iždo $50 ir be to 
dar išrinko dešimtį darbščių 
narių rinkimui tam tikslui au
kų po namus. To dar negana, 
dabar nutarė surengti šaunų 
koncertų Užgavėnių vakarų 
Meldažio sveitainėje, nuo ku
rio visas pelnas eis Rusijos ba
daujantiems žmonėms šelpti. 
Tai prakilnus darbas, kokį iŠ

labo šis

pryšakin.

pasirįžo atlikti, t. y. ištiesti 
pašelpos rankų alkio nukankin
tiems darbo žmonėms.

Išvažiavus Lietuvon darbš
čiam nariui ir kelis metus bu
vusiam pirmininkui Justinui 
Gustaičiui, šis kliubas turėjo 
savo narių tarpe nesmagumų 
ir mažų partijinių kivirčių. 
Taipgi jis turėjo nesmagumų iš 
organizatyviškos pusės, bet vė
liau viekas pagerėjo. Supran
tama kilus tiems partijiniams 
kivirčams kliubas turėjo per
gyventi gana daug ‘ nesmagu
mų, bet, ačiū pirmininko J.K. 
Maldos pasidarbavimui, kuris 
savo savo sumaningumu ir pa
sišventimu kliubo labui suge
bėjo atremti visus kairiųjų 
triukšmadarių užsipuldinėji
mus ir pastangas pakenkti kliul 
bo gyvavimui ir prakilniems 
jo darbams, dabar vėl viskas 
geni i. Nes ir tie* patys rėks
niai jau pradeda susiprasti ir 
susirinkimuose žmoniškiau už
silaikyti. Jie jau geriau sugy
vena ir su tais naciais, prieš k u 
riuos jie pirmiau taip smarkiai 
ir energingai kovojo. Taip ir 
reikia, nes tokiame kliube ne
vieta anarchijai.

Prie progos turiu pažymėti, 
kad šis kliubas nutarė Įierkelti 
siuvo susirinkimus į Mcl^in- 
ley Parko puikiąją svetainę. 
Mat apkalbėjus šį dalykų, pasi
rodė, kad McKinley Parko sve
tainė bus daug parankesnė 
susirinkimams laikyti, nes žie
mos laike ji yra geriau prižiū
rėta, apšildyta, o vasarų, kuo
met medžiai sužaliuos ir gė
lės sužydės, bus daug malo- 
loniau ir į susirinkimus lanky
tis. O kada jau bus gatava lie-1 
tuvių Auditorium, tai tada per-Į 
sikelsime į lietuvių 
svetainę.

Y ra viltis, kad gal neužilgo 
lietuviai įsigys savų 
nes Ąudi tori ūmo statymo dar
bas labai sparčiai eina. Mat 
pastaruoju laiku tūlos lietuvių 
draugijos ir pavieni lietuviai 
suprato tokios svetainės reika
lingumą ir pradėjo sparčiai 
pirkti bendrovės šėęus. Pereita
me kliubo susirinkime kaip tik 
Lietuvių Auditoriumio Bend
rovės susirinkiman pasiųsti de
legatai išdavė savo raportus, 
tuoj a us pasipilo klausimai ar 
daug tokių Šerų delegatai atsi
nešė su savim. Pasigirdo hal- atidarymo apvaikščiojim© sekmadienį, 
sai: “Aš pirksiu du, aš pirksiu s8usl° 22 d > 2 vaL

nuosavą

tris” ir t. t. Kliubas turi 300 
narių, taigi jeigu kiekvienas 
pirks tik po vienų Šerą ir tai 
tik vienas Keistučio kliubas 
galės nupirkti Šerų už $3,000. 
O kur kitos lietuvių organizaci
jos? Juk ir jos nenorės pasili
kti užpakalyje Keistučio klių- 
lx), o gal dar daug jų stengsis 
jį ir pralenkti. Mat nuosavos 
svetainės reikalas visiems lygiai 
svarbus ir galima neapsirikus 
pasakyti, kad visos, lietuvių 
draugijos ' vienodai*} jį atsineš.

Taigi visi į darbą!
—Kliubietis.

PRANEŠIMAI.
Brighton Park. — Liet.- Atlet. Ir 

Pašelpos Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, sausio 20 d., Kliu
bo svet., 3923 So. Kendzio Avė,, Pra
džia 7:30 vai. vak. Visų narių prie
derme atsilankyt, nes turimo svarbių 
reikalų apsvarstyt. Taipgi bus rin
kimas darbininkų busiančiam maskų 
baliui, kuris įvyks vasario 4 d., M. 
Meld»žio svet., — F. Ažusenis, Rašt.

Miko Petrausko koncertas, kuri ren
gia “Birutė”, įvyks trečiadienį, sau
sio 25, American Bohemian salėj, 18- 
ta gatvė prie Ashland av. Be komp. 
M. Petrausko koncerte dalyvauja žy
miausios vietos artistinės jiegos. Vi
suomenė kviečiama gausiui atsilanky
ti.— “Birutė”.

CICERO.

Draugystė Lietuvos Kareivių 
gyvuoja gana tvirtai. Nariai 
įvairių įžvalgų, dėl to kai ka
da turi gana * karštų ginčų. 
Paskutinysis jos metinis susi
rinkimas mate karščiausių 
ginčų dėl klausinio apie daly
vavimų naujos Lietuvių Svetai
nės atidarymo apvaikščiojime

Cicero Lietuvių Liuosybės Svetainės 
atidarymao iškilmės įvyks sekmadienį 
sausio 22 d. ApvaikšČiojimas prasidės 
2 vai. po pietų, kampas. 14-tos gat
vės ir 49-to Court.

Visos draugijos, kliubai ir pavieniai 
asmenys kviečiami dalyvauti šiose 
iškilmėse. Ciceriečiai ir chicagiečiai, 
nepamirškite sausio 22 dienos. Maty- 
kit visi Cicero lietuvių naujųjų svetai
nę! — Kviečia Komitetas. ,*

sekmadienį, sausio 22 d. Galui 
gale nutarta, kad dalyvavimas

Ii trosas: kas norės 
kas ne — ne. Da- 
pasirodys naujais 
nes paskutiniame

nariams yra
— dallyVaus, 
lygaujantieji 
papuošalais,
laike pertaisė savo - uniformas. 
Draugija nutarė in corpore da
lyvauti Raudonos Rožės Kliu
bo maskarado baliuje, nes kliu- 

remiabiečiai iš savo pusės 
draugijų. — Teisingas.

NORTH SIDE

Draugijų Sąryšio vakaras.
Draugijų Sąryšis sausio 15 

dienų turėjo puikų vakarų did
žiulėj Schoenhdfeno salėj. Pro
gramų dalyvavo Stogis, Pirmyn 
Choras ir Bijūnėlio nariai, ku
rie dainavo, šoko, grieže smui
ką piano pritariant, 
gėrėjos Bijūnėlio > 
“artistais“ ir linkėjo 
rai bujoti ir augti, 
buvo apie tris šimtus žmonių. 
Programai pasibaigus jaunimas 
dar turėjo progos linksmai pa
šokti Balako orkestrai grie
žiant. ; i. i ii h

L. S’. S. Pildomo Komiteto posėdis 
įvyks pėtnyčioj .sausio 20, 1922, Nau
jienų name. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Yra svarbus laiškas nuo Lietu- 
tuvos Socialdemokratų Partijos Cent
ro Komdtetp. Todėl visų Pildomo 
Komiteto narių dalyvavimas susirinki
me būtinai reikalingas. Atskirų 
kvietimų nerašysiu; šis pranešimas 
skaitysis oficialiu.

A. žymontas, L. S. S. Sekr.
> — ■ 1 .......... .

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
1 kp. išsirinkimas įvyks ketverge, 
sausio 19 d., 7 vai. vak., Kardo ofise, 
1443 N. Paulina St. Yra svarbus 
reikalas, tad visi nariai pribukite lai
ku. — Valdyba.

Draugiškas vakaras su p/ogramu 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 
P.ridgeporto skyriuj, 8210 S. Hahited 
St. ir pas narius.

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

jaunučiais 
jiems ge- 
Publikos

—Rengėjai.

ATYDOS DRAUGIJOMS
Šiuomi pranešu Draugijoms norin

čioms nusisamdyti Chernasuko daržą 
piknikams, dabar kaip tik laikas kon
traktus atnaujinti arba naujus 
daryti.

GEO. CHERNAUSKAS, 
Lyons, III.

Tel.: Lyons 1552 J.
Jaržo Lyons 309.

pasi-

HAUJIEN03, CMcagg, ūl

JIESKO PARTNERIU.
Ketvergas, Sausio 19, 1922

PARDAVIMUI NAMAI-2EMĖ

Iš SLA. 226 kp. darbuotės.

SLA. 226 kuopa laikė sausio 
ls2 <1. nepaprastų susirinkimų 
rinkiniui kandidatų į Centro 
valdybų. Nominuota: pirminin
ku Gegužį, sekretorium Jurge- 
liutę, kasimom K. Gugį, kasos 
glob. G. Danielių ir M. Bučin
skų, daktaru-kvotėju D-rų A. 
Montvidų.

Kuopa nutarė rengti yakarą 
su programų sausio 22 d. Lino-

šia avė. Kalbės D-ras A. Mon
tvidas. Po programo bus šo? 
kiai. — K. Rugis.

Pranešimai

ASMENŲ JIESKOJIMM
JIEŠKAU savo brolį Povilą Šlepetį. 

Iš Lietuvos kaimo Žemgalių, Andrie- 
. avo valsčiaus, Kretingos apskričio. 
Girdėjau gyvena Chicagoj. Malonėsit 
atsišaukti arba kas žinot meldžiu pra 
nešti. Adresas: Juozapas Slepotis, 
2001 Canalport Avė., Cjiicago, III.
■ —■ ■■    ........... . Ii.■■■■■■■ — , ■■■ n -

Kazimierui Butkui ir Marijonai 
lut|caitei, kilusiems iš Tauragės, yra 

“Naujienų” ofise laiškas iš Lietuvos 
nuo jų sesers Elzbietos Apolskienės.

JIEŠKAU SAVO BROLIO POVILO 
Greivio, kuris 1912 m. gyveno Chica
goj ir švogerio Viktoro BliudŽiaus. 
Aš atvažiavau iš Detroit, Mich ir bū
tinai norėčiau su jais pasimatyti. Bu
siu Chicagoj iki sausio 20. Jie patįs 
ar kas juos pažįsta, malonės paduoti 
jų adresa į Naujienų ofisą.

ANTANAS GREIVIS

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

Cicero. — Draugystės Lietuvių 
Tvirtybės nariai kviečiami visi susi
rinkti S. Žvibo svet. sekmadienį, sau
sio 22, 1:30 v. po pietų. Kaip 2 vai. 
prasidės apvaikščiojimas, bukime pri
sirengę. — Sekretorius.

JIEŠKAU SAVO DRAUGO CHAR- 
les Tamulionio, paeina iš 
kaimo Pakruojo parapijos, 
pirmiau gyveno šiaurinėj daly Wis. 
Jis pats ar kas žinote, meldžiu pra
nešti.

ANTANAS KAČERAUSKAS, 
10740 Vincennes Avė, Chicago, III.

JIESKO KAMBARIŲ

Meilūnų 
Girdėjau

DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

Dar yra proga 
kelioms ypatoms 
prisidėti pinigais 
ir darbu prie mu
sų naujo patentd 
išdirbinėjimo. At
minkit, kad m*es 
turimo tokius
daiktus, kokit
dar pasauly nesi
randa. Taigi, be 
abejonės atneš d 
delius nuošimčius 
ant įdėtų pinigų 
ir suteiks jums ir 
jūsų draugams 
darbus ant visa
dos. Kreipkitės 

ypatiškai ar p'fer laišką į mus. Tik- 
ką tveriame dirbtuvę.
FOUNTAIN PA1NT BRUSH MFG.

CO 
1623 Blue Island Avė.

REIKIA DARBININKŲ
,-ni-xjT.rT-rMjxr‘>j^Jiu~*rK<‘o'xr~ur-w‘*w‘‘ — — —

MOTERŲ
REIKIA PATYRUSIŲ MOTE 

rų skudurų skirstymui. Gera 
alga, nuolatinis darbas.

MILLER & COHEN
1416 Blue Island Avė.

REIKIA TIK PATYRUSIŲ MOTE- 
rų popierų sortavimui. Nepatyrę, ne- 
atsišaukit. Nuolatinis darbas, sani
tarės darbo aplinkybės ir gera alga.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2261 S. Union Avė.

REIKALINGA MERGINA DIRBTI 
už baro ir nešioti gėrymus. Mokestis 
gėra, valgis ir kambaris. Atsišaukit: 

MARTIN SHALfcAUSKAS
4839 Ogdon Avė. and 48th Ct.

Tel.: Cicero 226

MO- 
vai-

REIKIA APYSENĖS 
terš prižiūrėjimui 2 metų 
ko . Juozas Vaišvila, 3435 So. 
Halsted St. Galima matyt 
5:30 vak.

nuo

REIKIA DARBININKŲ
____________VYRŲ____________

VYKŲ REIKIA: ŠOFERIŲ DIDE 
lėn 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. 
Washington St. Room 525.

PARDAVĖJŲ REIKIA
Ar esate užsiganėdinę savo dabar

tiniu darbu ? Mes turime vietą ke
liems mandagiems vyrams įstojimui 
musų organizacijon. Smagus dar
bas, gera alga. Atsišaukite, room 
609, 6th floor, 53 W. Jackson Blvd.

REIKALINGAS, GERAS BUČE RIS 
mokantis atsakančiai savo amatą, 
kalbantis gerai ąngliškai ir lietuviš
kai; darbo sąlygos geros. Atsišauki
te tuojaus:

256 
Tel.: Yards

OLŠAUSKAS, 
W. 51-st St. 
2423

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

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

2722 W. 47th St.
Lafayette 5864

PARDAVIMUI VAISIŲ IR DAR- 
žovių krautuvė. Taipgi arklys ir ra
kandai. Biznis išdirbtas, pigi renda. 
Nepraleiskite progos. Priežastis par
davimo— turiu važiuoti į Lietuvą.

301 E. 115 Kensington, III.

PARDAVIMUI ' ELEKTRŲ 
šildomas heateris, mašinisto tul- 
šis—Micrometer ir kitos 
kios tulšys. Kreipkitės.

2121 W. 23M PI.

viso-

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO 
sėmė, su gerais fixturcs. Biznis 
nuo labai senai išdirbtas, daugiau
siai lietuviais apgyventa. Priverst 
parduoti labai trumpu laiku. Apie 

kainą susitaikysiin. Kreipkitės
Naujienų ofisą numeriu 521

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

3328 S. Halsted St.

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia', 3138 S. Erne- 
lald Av., nut. rašų J. V. Dimša, 
3242 S. Emerald A /ę., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn A v., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
J9th St., maršalka Fr. Kuzminc- 
kis, 910 W. 82rd Plato.

’ , Extra Bargenas
Pardavimui bučernė ir grosernė, vi

sokių tautų apgyventa; biznis išdirb
tas per daugelį metų. Pardavimo prie
žastis, savininkas išvažiuoja greitu 
laiku į Lietuvą, todėl parduodu grei
tai ir pigiai. Gali su troku ar be 
troko pirkti. ' i I

45 16 S. California Avė.

* MAINYMUI
Gera proga norinčiam tapti biznie

rių, bučernė ir grosemė, biznis iš
dirbtas, tirštai lietuvių apgyventoj 
kolionijoj. Mainysiu biznį ant namo 
arba loto. Atsišaukite gretai, 3500 
So. Union Avo.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, Biz
nis nuosenai išdirbtas, 4 ruimai pragy 
venimui. Lysas ant 3 metų, rendos 
$23.00. Vieta, visokių tautų apgy
venta. Geras bargenas, šito nepra
leiskite. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos, 3245 S. Pamell Avė.

PARDAVIMUI saliunas, laba: 
geroj vietoj, lietuvių irlenkų 
apgyventa, parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

. 943 W. 33 St. \

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas, 
taipgi ir visi įtaisymai ir barai. 
Atsišaukite:

FRED JURICK
2956 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU Vi
sais įtaisymais. Taipgi parduodu sa
vo kambarių rakandus ir Jackson six 
automobilių. Parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoju į Iletuvą/ 
. Atsišaukite:
v TONY LITVIN

5200 S. Unian Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kamba

rių rakandai, geTame stovy. 
Parduosiu pigiai. Malonėki
te atsišaukti. 1318 So. 49 Ct., 
Cicero, III. G. Drobickas.

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
jarių rakandą! Ifaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: .3 taurai, odos ir 
velouro gyvenamąjam kambariui se- 
;ai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma lem
ia, grojiklis pianas, phonographas ir 
;.t. 4959 Prairie Avė. Apt. 1.

AUTOMOBILIAI
ŽIEMINIS AUTOMOBILIUS
Puikus žieminis automobilius 

—sedan vartotas tik porą mėne
sių—parsiduoda už labai žemą 
tainą. (mokėti reikia tik $350, 
kiti mėnesiniais išmokėjimais.

Kreipkitės į Naujienas, 1739 
S. Halsted St. Klauskite vedėjo.

NAMAI-2EME.
MAINOME, parduodame namus, 

’armas, bučerųes, automobilius ir ki
tokius biznius; turime namų didžiau
siame pasirinkime visose dalyse mies- 
;o. Taipgi apdraudžiame visokius 
turtus nuo ugnies, pavogimo, užmuši
mo ir kitokių nelaimių. Kreipkitės. 
BRtDGEPORT REAL ESTATE CO 

808 W. 33 PI. arti Halsted St.

PARDAVIMUI farma, 127 akeriai, 
6 kambarių, barnė, svirnas, vištinin- 
kas, mašinšapė, 4 arkliai, 11 karvių, 
4 veršiai, 16 kiaulių, 120 vištų, maši
nos kokios tik reikalingos ant far- 
mos, geras miškas, 300 storų pušų ir 
aržuolų, galima lentas pjauti. Savinin
kas K. Petrauskis, Melrose', Wis. Mai
nysiu ant namo ar cash. Kaina $15,- 
000.

PARDAVIMUI 173 akerių farma, 7 
kambarių stuba, barnė, svirnas, ma
šinšapė ,ant upės kranto. Pirmos kle
sos žemė. Kaina $10,000. Parduosiu 
cash arba mainysiu ant namo Chica
goj. 'Kreipkitės.

F. POSHKA, 
Melrose Wis.

PARDAVIMUI NAMAS SOUTH 
Side prie Garfield Blvd., nebrangiai 
arba mainysiu ant bile biznio. Na
mas yra gerame stovyj, mūrinis ir 
naujas garadžius užpakalyj. 2 flatai 
po 6 kmbarius, vanos, elektra, furni- 
ce heath ir geras beismantas. Kreip
kitės prie savininko.

4948 So. Laflin St.
Tel.: Yards 6627.----- - i -1-----

PARDAVIMUI 150 AKER1Ų FAR- 
ma Wlsconsin valst., netoli nuo Chi- 
cagos. Gyvuliai ir padarai. Kaina 
$9.000. Mainysiu ant miesto pra- 
pettės; taipgi 80 akerių $4,500. ir 40 
akerių $3,600. Kreipkitės' pas J. G. 
Kawall, 1956 W. 63rd St.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas 3 aukštų, 6 pag. po 6 kam
barius; garu šildomas, elektra, vanos, 
viskas naujausios mados. Rendos $560 
į mėnesį. Ktfina $30,000. Ant lengvų 
išmokėjimų.

3 aukštų, 12 flatų, gazu šildomas, 
viskas naujos mados. Rendos $16,000 
į metus. Kaina $65,000; geros išlygos.

3 aukštų, 3 flatų, po 7 kambarius, 
garu šildomas, elektra, gasas, mau
dynės, viskas naujos mados. Prie 
Jackson parko. Rendos $180 į mėne
sį. Kaina $15,000. lengvos išlygos.

Taipgi turiu visokių bizniavų namų 
ir biznių; taipgi parduodam laivakor
tes ant geriausių ir greičiausių laivų. 
Siunčiam pinigus į Lietuvą ir į visas 
dalis svieto. Reikalo kreipkitės:

COOK COUNTY REALTY CO.
3303 S. Auburn Avė. Chicago.

Klauskite Bružo ar Waičulio.

V IT AUTO B AND valdyba 1922 m.: 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. Balakas, nut. rašt. J. 
Barcis, fin. rašt. J. Philips, fcasler. 
Kast. Shaulltls, kasos glob. ląn. Ju- 
revičia, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas j Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.

BARGENAL
4 cottages po 4 kambarius: elektra, 

gasas, visi įrengimai apmokėta, neto
li mokyklos ir bažnyčios, naujai sta
tytos. Tik $500 įmokėt, likusius kaip 
renda.

Bizniavas namas naujai statytas ir 
3 kambariai; 5 kambarių namelis už
pakaly ir skiepas. Viskas apmokėta. 
Kaina $5,750.00. .Priimsinjp lotą.

Turime lotų $250.00 ir aukščiau -- 
bizniavų ir rezidencijoms. Parduoda
me ant lengvų išmokėjimų. Mainome 
ant namų, priimame automobilių j 
mainus, groseme ar saliuną.

W. D. MURDOCK & CO.
4400 S. Kcdzie Avė., Tel.: Lafayette 
5604. J. N. Zewert, Mgr.

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

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa- 
dauskis ,nut. rašt. Izid. Juščius, 
fin. rašt Izid. Vedeckis 17&2 So. 
Union avė., cent. ra^. Kaz. Kučins
kas, kasier. 
sos globėj;
Petr. VertelU, maršalkos —1. Juo
zas Kasnutiją 2. G. M. Chernaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

L. K. MINDAUGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.; fr'n. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Califc rnia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.: kasos globė
jai: Kast. Žilinsiąs 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė. ' . •

'etras Paulauskis, ka-
Juozas Juščius ir

F* AIil> A VI MtJI COTTAGE TRIE
35th St. talpe Union ir Emerald 

Avės. Pardavimui maža krautuvė bu 
5 kambariais, 812 W. 35th PI. Tinką 
barbernei, kriaučiui, malevų krautu
vei, saldainių krautuvei ir 11. Parda
vimui biznio prapertė, kampas 36 th 
St. ir Union Avė.
FIRST NATIONAL REALTY CO. 

736 W. 35th St.

MOKYKLOS

MOKINKIS

Deslgn ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais. , 
o Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va- 

. ro augšta elektros spėka, kaip kad 
’ kriaučių iapose.

Master Sewing School
Principais* 

JOS F. KASNICKA 
190 North State SL 

Kampas Lake St 4-fl. 
------ -------------- ---------------------

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49tb Avė., Cin. raSt. 
J. Varanis, kanicr. Leo. ftvėgžiia, ka- 
80S globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikomi 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. BOth 
Avenue.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rųt6 933 W. 84-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.;nut. rašt. Kaz. J. Dem-ereckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt 

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

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

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val
dyba 1922 matams: — Pirm. A. 
Švelnis 1443 N. Paulina st., padėję-J 
ias K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1^41 N. Lęavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oaklev 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J. 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Tndrclienė ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai Su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė.

Plis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

PARDAVIMUI AR IŠRENDAVO- 
jinvui didelis Storas dėl duonkepio su 
pečium, ir 4 ruimais 3601 Emerald 
Avė, Namas pardavimui ar Storas 
anttrendos 3827 Emerald Avo. Par
davimui 8 ruimų Cottage. Reikia įmo
kėti nuo $300 iki $500. 3713 Eme
rald Avė. Kreipkitės pas Koch & Co.

2603 Š. Halstcd St.

JIEŠKO VAIKINAS KAM- 
bario prie mažos šeimynos, 
Bridgepcrt) ar 18-os gatvės apie 
linkėj. Valgio nereikia gaminti. 
Praneškite greitai į Naujienų 
ofisą įnyneriu 522. i

SIULYMAIKAMBARHP

Mokina t kirpti, siūti, pritaikyti b 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis h* vakarais 
Specialia instrukcijos spagai 

sutarimą.

EVELYN ACADEMY OF 
GOWN DES1GNING

Room 402, 59 E. Adams St.,
Tel:. Harrison 1421. Chicago

CICERO. ILL.. LIETUVIŲ PAŠAL
POS KLIUBO Valdyba 1922 me- 

. tams: Pirm. S. A. Stankevičia, 
padėiėjas Bol. Bulauskis, nut. rašt.
K. P. Deveikis 1505 So. 51 Avė. 

fin. rašt. A. Tumavičia. iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. J. Varanis, J. 
Martinkus ir A. Stanišauskas, 
marš.., F. Meškauskas, vSliavinin- 
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnvčia, vakaro, 
Tamuliunienės svet. 1747 S. 49th 
Avenue.

SLA. 226 kuopa rengia vakarą su 
programų sekmadienį, sausio 22, 
Liuosybės Svetainėj, 1822 Wabansia 
avė. Pradžia 6:30 v. vak. Kalbės Dr. 
A Montvidas Po programo šokiai. 
Prašom visus atsilankyti.

—Komitetas.

Viešas diskusijas rengia Lietuvių 
Kriaučių 269 Skyriuą Amalgamėtų 
Unijos salėj 1564 N. Robey, arti Mil- 
vvaukee avė., sekmadienį, sausio 22, 2 
v. po pietų. Tema r Ar. dabartinė Ru
sija eina prie išlaimėjimo revoliucijos, 
ar prid pralaimėjimo. — Įžanga ne
mokama. -vKviečia Apšvietos K-tas.svetainę,

S. A. L. Ex-Kareivių Centro susirin
kimas įvyks penktadienį, sausio 20 d. 
8 v. v. Ex-Kareivių skaitykloj, 4603 
S. Marshfield avė. Visi kuopų atsto
vai malonėkite atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

^-Centro Valdyba.

Cicero. — S. L. A. 194 kuopa ima 
dalyvumo ' apvaikščiojim®. Pradžia 
kaip 2 vai. po pietų, nedelioj, sau
sio 22. Visi nariai susirinkite prie 
49th Ct. ir 14th St., iš ten prasidės 
paroda. — K. P. D,

Cicero. — C. L. P. Kliubo nariai 
bukite prisirengę dalyvauti svetainės

ANT RENDOS KAMBARIS IN- 
teligentiškam vaikinui 1 ar 2. Mylė- 
Čia, kad mokėtų skambint ant kokio 
muzikalio instrumento, o jei ne, tai 
ir taip gerai. Garu apšildoma, mau
dynė, elektra.
5548 S. Harper Avė.

Tol.: Dorchester 9300.
2-os lubos

ISRENDAVOJIMUI
PARANDAVOJIMUI 6 KAMBA- 

riai tinka ofisui aw mokyklai gyveni
mui. S tymo šiluma, elektros! šviesos 
ir visi kiti paskutinės mados paran
kamai, pigiai.

8214 S. Halstcd St.
Kreipkitės 3343 S. Halsted Str. J.

. Burbas. Tel. Boulev&rd 2469.
.---- ----------- 1—------------------- -

| 2 KAMBARIAI RENIAI
tinkami ofisui. Atsišaukite: 

1757 W. 47th St.
Kamp. 47th ir Wood Sts.

PARDAVIMUI fotografo įrankiai 
geranie stovyj, yra 2 mašinos ir visi 
kiti daiktai, kurie reikalingi tame biz
nyje. Dabar nevarto jame. Parduosiu 
gabui pigiai. Pardavimo priežastį da- 
žinosite ant vietos.

FRANK MILIAUSKIS, 
3600 S. Halsted St.

GROSERNĖ, DELIKATESEN, NO- 
tions ir saldainių krautuvė su gy
venimo kambariais užpakalyj. Tikrai 
padarysite gerą pragyvenimą ir pini
gų. Pardavimo priežastį patirsijte 
ant vietos.

3232 S. Canal St.

GROSERNĖ IR DELICATESEN 
pardavimui South Side; viena iš ge
riausių krautuvių. Tirštai apgyventa 
gyventojų; renda tiktai $25.00 su kam 
bariais iš užpakalio, šitas yra bar- 
genas tam, katras paims pirmiau $1,- 
250.00 geram pasiūlymui.

. 8139 So. Halsted St.

KENDŽIŲ, STGARŲ, STGARETŲ 
viena iš didžiausių South Sidėj krau
tuvių. Antros durys nuo didelio te
atro, labai geri fixtures. Rendos»$40. 
į mėnesį su kambariais $2,450 grei
tam pasiūlymui.

6844 So. Racine Avė.
Prie kampo yra daromsa didelis biz

. . i.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
dvieių pragyvenimų namas ant auto- 
tnobiliaus arba ant nedidelio bile kokio 
biznio. Atsišaukite po pietų.

M. RUDIS,
3236 So. Halsted S*.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis Bungalow, 7 kambariai, elektros 
Šviesa, maudynes, karštu vandeniu ap
šildomas ir visi naujos mados įtaisy
mai. Parduosiu pigiai, arba mainy
siu ant loto, automobilio arba kokio 
biznio. Pardavimo priežastis yra la
bai svarbi. Atsišaukite Szemet & Lu- 
caSj 4217 Archer Avė.

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos biz

niavome merginoms, paaisiuvimul 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2497 Madison Street, 
6205 S, Halited St

Kreipkitia ypatiškai arba raiy- 
kit iilygų paldausdamL

Sara Patek, pirmfninki.

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

Mokinama anglų ir lietuvių kalbų, 
aritmetikos, istorijos, geografijos ir 
visf'high school šakų.

Sunaudokite liuosus vakarus pusi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Avė., 

ChieagOį BĮ. t

LIETUVIU POLITIŠKAS IR PAŠEI/- 
POS KLIUBAS: — Pirmininkas 

Frank Seilius, 1920 S. Halsted St .? 
Viro-pirm. Ant. Salemonaviče. 3333 
S. Halsted St.: Nutarimų raŠt. Ant. 
Bonben. 8231 Fmerald Ava.; Turto 
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca- 
lifornia Avė.; Kontr. rait. St. Ja- 
rem bau akas; Iždininkas Kaz. Che- 
pulis. — Susirinkimai laikomi pirmų 
subatą kiekvieno mėnesio D. She- 
maižio svet., 1750 S. Union Avė.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES P. IR P. 
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzev- 
akis. 1217 N. Hovne Avo.; nut. ra*t. 
J. Makrickas. 2014 Fowler St.; ižd. 
M. Beiga. 2228 Carver St.; fin. rašt. 
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmo
ji ketvergą kiekvieno mėnesio Lino- 
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:80 vai. vak.




