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Cecho==Slovakija pri
pažino Lietuvę

Laidos popiežių šiandie.
Ir sekamas popiežius bus išrin
ktas politiniais išrokavimais.

Mokykla dėl bedarbio 
Švedijoje.

E^plo nacionalistai skel- Lietuvos žinios
bia boikotą anglams.

Japonija griebiasi Siberiją

Francija baidosi Genoa konferencijos
lės anglių kasyklos prie Vla
divostoko. Minimi pinigai bu
vo talkininkų duoti Kolčakui 
vesti karą su bolševikais. Bet 

’ Kolčakas puolė jų nespėjęs su
naudoti. Jų esama apie 40,000,- 
000 auksinių rublių.

l>ar nežinia ką Japonija da
rys su ta sutartim, delei jos 
pažadų Washingtono konferen
cijoje, kurie tapo visų valsty- 

i mano, kad gal 
Japonija ir gėdysią dabar tą 
sutartį priimti. Bet kiti, kurie 
gerai žino Japonijos grobimo 
apetitą, visai nemano, kad ji 
ko nors drovėtųsi, nes jos “akjs 

ro duris j Manžuriją ir Siberiją ‘luinų nebijo“. Tik gal reikės 
 | surasti naują pateisinimą sa- 

\V.\SHINGTON, sausio 25. Vo grobimui. Juk ji per pasU- 
Tuo pačiu laiku, kada Japo- . ruosius dvejus metus gal tuzi- 

nija, kaip ministerių pareiški- ną kartų nemažiau iškilmingai 
muose, tai ir Washingtono kon 
ferencijoje, “iškilmingai“ pri
žada evakuoti Siberiją kada ten 
įsikurs “tvirta valdžia“ ir dėl 
iškilmingiau šaukia, kad ji 
neturi noro pasigriebti Siberi
jos žemių, ji griebiasi 
unija visas koncesijas, kokias 
tik ji gali Siberijoje gauti ir 
pasigriebti. Ji nesenai vedė de
rybas su Tolimųjų Rytų respu
blika, reikalaudama didelių 
koncesijų, kaipo kainą japonų} 
kariuomenės išsikraustymo, 
bet ten jai nepasisekė, nes Či
tos valdžia nesutiko tokios kai-1 
nos Japonijai mokėti. Bet da-i 
bar atėjo žinių, kad Japonijos , 
valdžiai pilnai pavyko 
ti“ su Vladivostoko 
ir gauti iš jos visas 
koncesijas, kurios

Čecho-Slovakija pripaži 
no Lietuvą.

Telegrama Naujienoms.
WASH1NGTON, sausio 

(Elta). ■.— čecho-Slovakija 
pažino Lietuvą de jure.

25.
pri-

RYMAS, sausio 25. — Vati
kane šiandie paskelbta, kad po
piežiaus Benedikto XV laidotu
vės bus ketverge, 3 vai. po piet. 
Laidotuvėse dalyvaus tik kar
dinolai, nariai diplomatinių 
korpusų ir Rymo aristokratija.

Nors dar mirusisis popiežius 
nėra palaidotas, bet jau sku 
biai rengiamasi prie rinkimų 
naujo popiežiaus. Daroma 
daug įvairių spėliojimų kas ga
lės būti išrinktas, apskaitoma 
kiekvieno žymesnio kardinolo 
šalininkus ir kiek jis galės gau 
ti balsų. Iš visų tų spėliojimų

Mokykla perpildyta; duodamos 
pamokos apie mokslą ir dailę.

Anglijos valdžia1 stabdo laik
raščius, bet negali sulaikyti 

boikoto.

Gudą ūpas Vilnijoj.

< rvuiiv

Japonija griebiasi koiico-,^^^ 
sijas Siberijoje

Susitarimu sa saviške ^Vladi
vostoko valdžia, Japonija uždą-

prižadėjo tuoj išsikraustyti iš 
Siberijos, bet dar ir dabar nesi- 
krausto, o atpenč, dar stiprina 
ten savo pozicijas, neleisdama 
valdžioms sutvirtėti ir daryda
ma ant Čitos nuolatinius atvi- 

pilna rus ir slaptus puolimus, kad 
tik nuvertus tą valdžią ir kad 
tik radus naujį) priežasčių pa
silikimui Siberijoje ilgesniam 
laikui ir dar sustiprinimui 
ten savo kariuomenės.

Francija prisibijo Genoa 
konferencijos.

Nusigandusi, kad Vokietija ne- 
suaivienytų su Rusija prieš 

taikos sutartį. Prisibijo ir 
Lloyd George.

25. —

krašta 
valstv

“susitar- 
‘valdžia4’ 
galimas 

atiduoda 
Prikmuro kraštą pilnon Japo
nijos politinėn ir ekonominėn 
kontrolėn.

Tų žinių gavo Tolimųjų Ry
tų respublikos atstovai Wa- 
shingtone. Tomis koncesijomis 
Japonija netik pasigriebia sa
vo rankas Priamuro 
bet ir uždaro kitoms
bėms duris į Manžuriją ir visą 
Šiaurinę Aziją. Žinia tarp kitko 
sako:

“Pilnas tekstas Merkulovo 
sutarties su Japonija /tapo pas
kelbtas. Ji atiduoda Japonijai 
opera vi mą Uzuri geležinkelio, 
Vladivostoko uostą 30 metų, 
Suchano kasyklas ir visą vals
tybės nuosavybę. Japonija 
prižada išvežti Merkulovo val
džios narius saugjon vieton Ja
ponijos laivais ir pavesti Mer- 
kulovui Japonijos bankuose 
esančius Rusijos pinigus.“

Merkulovas ir visa Vladivos
toko ir Priamuro krašto vald
žia yra japonų pastatyta ir 
vien japonų štikais ir pasilui- 

/ko.
Uzuri geležinkelis jungia 

Vladivostoką per Manžuriją ir 
Mongoliją su^ • Rytų Chinijos 
geležinkeliu. Kontrolė Vladi
vostoko uosto, kurį atiduoda
ma yra japonams 30-čiai me
tų, ir Uzuri geležinkelio užda
ro Siberiją visam pasauliui, net 
jei VVashingtono konferencija 
ir pąliktų Rytų Chinijos gele
žinkelį Chinijos rankose.

Suchano kasyklos yra dide-

kad
Berline

ijas 
tsto-

STjtKLKHOLM, sausio 2o. — 
Panedėlios v/iRare dideliausiu 
pasisekimu atidaryta mokykla 
dėl Stockholmo bedarbių. Pir
mąją dieną užsirašė į mokyklą 
900 bedarbių. Rivoli teatras, 
kuris tapo pavestas mokyklai, 
buvo perpildytas.

■Pirma diena buvo pašvęsta 
išaiškinimui svarbiausiųjų kur
sų dėl geležies darbininkų, dai- 
lydžių ir namų budavotojų. 
Taipjau išdalinta korteles, su 
kuriomis bedarbiai studentai

pasirodė kad ir naujasis popie- j)ug (jy]caj pavalgydinti kartą' 
žius bus ^išrinktas tiktai politi- j ^ieną 
niais išrokavimais. Ir todėl vi 
«ai nežiūrima į kardinolo nuo- j.ar į 
pelnus bažnyčiai, bet visa xlo- ekonomijos, gamtos istorijos ir 
niė kreipiama yra į jo politi- higijenos '(sveikatos). Žyiniau-

Pirmosios klesos atsidarė va-
Bus’skaitoma lekcijos iš

nį nusistatymą. si arcliitektoriai, inžinieriai ir
Svarbiausiu bažnyčios politi- profesoriai aukoja savo laiką 
u klausimu yra taika su Ita- lekcijoms. Jos bus laikomosniu klausimu yra taika su Ita

lija. Čia apsireiškia trįs sro
vės. Vieni kardinolai, prieky
je su Maffi, pritaria padary
mui su Italija pilnos 
Jie betgi esą turi 
Kardinolo Gaspari grupė I.__, . 
taria tęsimui Benedikto politi- aiškinama operos ir skaitoma 
tos, būtent susitaikinti su Ita- apie jas iliustruotuos lękcijos 
lija, bet jos oficialiniai nepri- paveikslais iš tų šalių, ku- 
pažinti. Delei to Benediktas, scenos Y™ vaizduojamos 
vesdamas derybas su Italija, operoje. 1 Vėliau Švedijos ak- 
reikalavo, kad ji duotų Vatika- toriai ir aktorės skaitys ir aiš- 
nui 10 mylių pločio juostą pri- k*ns dramas ir vaidins nieku- 
ėjimui prie jurų, kad popiežius r*as scenas iš įvairių dramų, 
galėtų susisiekti su išlaukiniu | Aprūpinimas tūkstančių be- 
pasauliu ir pats iš Italijos, rei- darbių darosi vįfs 
kale, išvažiuoti, nepereinant darbu, ypač atėjus 
per prješo šalį — Italiją. ši žiemos šalčiams, 
grupė esanti neskaitlinga. Tre- šaiijama, kad padėtis 
čioji ir skaitlingiausioj i sriovė, pagerės.
priekyje su kardinolu / Mcrry Rikstiagais (parlamentas) 
Del Vai, jokių ryšių sų Italija į dabar svarsto | apie paskirimą 
nenori turėti ir visokią taiką, 90,000,000 kronų * bedarbių1 
su “priešu“ griežtai atmeta. įlipimui, 
šitoji sriove turinti daugiau' 
kaip didžiumą kardinolų, bet 
visgi neturinti reikiamų dviejų 
trečdalių — 36 — balsų išrin
kimui savo popiežiaus.

Manoma todėl, kad visos tos 
iriovės turės susitaikinti ir iš
dirbti kompromisą, kad galio
jus išrinkti popiežių. Kaipo kan 
didatas į popiežius minimas ’ j°s prezidentas Samuel Gom- 
yra ir Belgijos kardinolas' P®rs šiandie prezidentui Har-
Mercer. Lenkai perša buvusį' <l>ngui įteikė varde Amerikos 
Lenkijoj nuncijų kardinolų! organizuotų darbininkų pro- 
Ratti. Už jį balsuosią ir du ‘estų prieš Amerikos dalyvavi- 
Lenkijos kardinolai — Varša->ii Genoa ekonominėj konfe- 

’ ' ' Poznaniaus rencijoj, jeigu toje konferen-

taikos.
mažumą.

pri-

tris kartus į savaitę rytais.
Vakarais bus klesos 

techninius dalykus.
Be to per du mėnesius 

rias dienas į savaitę bus
juonia muzika ir drama. Bus

apie

ketu- 
studi-

dideliems 
žiemos šalčiams. Bot prana- 

greilai

Gompersas nenustygsta.
Protestuoja prezidentui prieš 

Genoa konferenciją.

> WASHIN1GTON, sausio 25.
— Amerikos Darbo Federaci-

rate-

vos Kakoiwski ir 
Dalbor.

Spėjama, kad popiežius bus 
išrinktas gal penktu balsavimu, 
taigi apie kitą subatą.

CiAlRO, sausio 24. — Vakar 
paskelbus manifestą, pasirašy
tą aštuonių nacionalistų, ragi
nantį boikotuoti Angliją ir taip
jau nekooperuoti su Anglijos 
valdininkais, šįryt čia įvyko de
monstracija, kurią policija 
betgi išvaikė.

Egyptiečiai yra sujudę ir pa
dėtis yra įtempta, besiplatinant 
žinioms apie boikotą skelbiantį 
manifestą.

Penki arabų laikraščiai tapo 
šiandie uždaryti už nepaklausi- 
mą dvi savaiti atgal duoto per
sergėjimo, kad jie turi būti 
atsargus apie dedamąsias ži
nias ir jeigu yra kokia abejo
nė, visuomet kreiptis į presos

Penki pasirašiusieji po mani
festu nacionalistai šiandie tapo 
areštuoti ir uždaryti Kasi* EI 
Nul barakuose. Dėlei jų arešto 
trijų augštesnių mokyklų stu
dentai sustreikavo.

i

Egypto daktarų draugija iš
siuntinėjo pranešimus visoms 
vaistinėms, prašančius jas nei
mportuoti jokių Anglijos vai
stų. Daktarai sako, kad jie ne
rems jokių aptiekų, kurios tik 
pardavinės Anglų * vaistus.

Prieš Egypto nepriklauso 
somybp.

Anglijos kabinetas nesutinka 
duoti Eg'yptui nepriklauso

mybę.

LONDONAS, sausio 25.
Anglijos kabinetas, svarstyda
mas Egypto nacionalistų rei
kalavimus, nutaarė, kad nors 
tūlos koncesijos gali būti pada
rytos, pilnos nepriklausomybės 
suteikimas yrą negalimas.

Taipjau tapo paskelbta, kad 
valdžia rems visas priemones, 
kurių Anglijos komisibnierius 
gen. lordas Allenby griebėsi su 
triuškinti Egypte paskelbtą an
glams boikotą.

KAUNAS. — Gerai vaizduo
ja gudų ūpą ir nusistatymą 
Vilnijoj straipsnis '------------
kregždutės,“ įdėtas gudų laik-

taip galima ligi tam tikro lai
ko, ligi išsprūsta iš rankų va
delės, kuriomis tempiama ir ne 
laidojama. Ar padės tačiau se
ni nusibankrutinę metodai pa
traukti ką nors iš liaudies ne į 
savo pusę, o ten, kur laukia jo 
perspektyva tapti antros rūšies 
piliečiu, kaip tai seniau buvo?

“Pirmosios Tur būt kad ne!
Mes esam tikri, kad nei vie-

rašty “Belaruski Zvon” 24 nu- nas susipratęs gudas nepasira 
mery, gruodžio 23 d., kurį kiek. šys reikalavime sau ir vi
sutrumpinę teiktame.

“Dar ligi pavasario gerokai 
laiko, kur kas daugiau, nei du 
mepesiai, o pirmos naujo poli
tinio meto kregždutės kur ne- 
kur jau pasirodė. Mes gavom 
žinių iš Ašmenos, ir Švenčio
nių apskričių apie kratas ir su
ėmimus tai kunigo, jei jis drą
siai pasisako esąs gudas, tai 
mokytojo ar šiaip ko, kas nie
ko bloga nors nedaro, bet drą
siai ir nuoširdžiai prisipažįsta 
kas esąs.

“Musų kaimiečiai ne visad 
supranta tikrąją tų įvykių prie
žastį, nors kai kur ima numa
nyti, kad to priežastis yra ta, 
jog prieš rinkimus papūtė lyg 
lengvas pavasario vėjalis, lais
va agitacija laisviems ir nega
lėjusiems to daryti tiems, ku
rie neturi lygybės.

“Dalykas visai aiškus: gudų 
darbo ’ liaudies inteligentija 
provincijoj negali pasingai klau 
syti agitatorių pasakų apie Sei
mą ir ramiai žiūrėti į tai, kas 
aplink dedas. Kilusi iš liaudies 
musų inteligentija, žinomas 
daiktas, daugiau turi įtakos į 
kaimo žmones, negu prisiųstie
ji iš Galicijos, Poznanės ir ki
tų tolimų “kresų” lenkų uriad- 
ninkai ar paprasti agitatoriai.

“Kad tą inteligentų įtaką į 
i kaimiečius paraliŽuotų, kad 
I kartais nepaaiškintų kas savo 
tamsesniam broliui^ jog Vil
niaus Seimas ne musų ir ne 
pi ūsų reikalais darbuosis, tad 
daroma tai, kas. senai yra iš- 
praklikuota ^kitųSbuvusių mu
sų krašto ponų, kmric savo kai 
boj klasinga ir pavadininią turi 
“tempti ir neleisti“ *(“taščit i 
nie puška t“).

Pavojingam rinkimų metui 
nemalonus valdžiai ir įtakingi 
asmenys išskiriami iš laisvų pi
liečių tarpo, imami policijos 
priežiuron arba kalėjimam

“Istorija parodė, kad daryti

s sau ir vi- 
jsiems savo broliams belaisvės 
ir tautinės priespaudos ir nepa
duos balso rinkimuose į Seimą, 
atmindamas, kad Tautinis Gu^ 
dų Komitetas kategoringai nuo 
rinkimų atsisakė, nes mums 
nėra už ką savo balsus duoti.“ 

(“Liet.“).

Kanibalizmas Rusijoj 
didėja.

Dvi moterįs areštuotos’ už val
gymą vaikų.

25. —
Mas-

Sama-

LONDONAS, sausio 
Revelio žinia sako, kad 
k vos Pravda rašo, jog 
roję tapo areštuotos dvi mote- 
rįs, kurias apkaltinta 
me dviejų vaikų.

žinia priduria, kad 
zmas (žmogėdystė)
bado distrikte nuolatos didėja.

suvalgy-

kanibali-
Rusijos

Nepajiegia išlaikyti Karolį.

iLISBON, sausio 25. — Šian
die paskelbta, kad Portugalijos 
valdžia pranešė talkininkų am
basadorių tarybai, kad Portu
galija negali pakelti išlaidų 
užlaikymo Austrijos ex-kara- 
liaus Karolio ir jo pačios Žilos 
ant Madeira salos.

Mažins armijos išlaidas.

LONDONAS, sausio 25. — 
Westminster Gazette rašo, kad 
valdžios ekonomijos komitetas 
rekomenduos sumažinti armi
jos ir laivyno išlaidas ant 40,- 
000,000 svarų sterlingų.

NAUJIENŲ /
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet

Poincare siūlymai Anglijai

PARYŽIUS, sausio
Francijos užsienio reikalų mi
nisterijos pasakyta, kad Fran
cijos valdžia, delei $autų iš Ber 
lino žinių, yra labai susirūpi
nusi galimybe susitarimo tarp 
Vokietijos ir Rusijos priversti 
busiančio} Genoa ekonominėj 
konferencijoj peržiūrėti ir per
mainyti taikos sutartis.

Ministerijai pranešta, 
Kari Ra dek lankėsi
kartu su kitais Rusijos atsto
vais ir laikė ten konfere 
su Vokietijos valdžios 
vais.

Francijos oficialiniai,
liai taipjau yra susidomėję ir 
premiero Lloyd George inter
pretacija Gertoj konferencijos 
dienotvarkio, kur pažymėta, 
kad pirmiausiu svarstomu da
lyku bus abelna Europos tai
ka. Franęija norėtų žinoti ko
kius taikos klausimus Anglijos 
premieras turi mintyje. Fran
cija mano, kad taika tarp Grai
kijos ir Turkijos negali būti 
svarstoma Genoa konferencijo
je.

Parduoda turkams karo 
medžiagas.

Didelį sujudimą parlamenti
niuose rateliuose pagimdė Pa
ryžiaus laikraščių paskelbimas, 
kad Franklin Bouillon, kuris 
vede derybas su Turkijos naci
onalistais, sutiko atiduoti ke- 
malistams karo medžiagas, ku
rios, pasak laikraščių, siekia 
200,000,000 frankų vertės. Ofi
cialiai patvirtinta, kad Bouillon 
tikriai tarėsi apie pardavimą 
Syrijoj likusių Francijos šau
tuvų ir amunicijos, bet jų -^ė 
esanti daug magesnė.

Prekyba su Belfastu 
naujino.

atti-

cijoje dalyvauja ir/
Gompersas ir či 

savo senąją giesm 
Jungt. Valstijų atst 
vantų tokioje 
kartu su Rusijos atstovais, tai 
tas butų lygiu pripažinimui 
Rusijos sovietų valdžios.

usija.
pagiedojo

kad jei 
vai i 

konferencijoje

iš prie-
Collins
Craig.'

Kovos už Airijos nepriklauso
mybę.

PARYŽIUS, sausio 25. — 
Premiero Poincare permainos 
sąjungos sutartyj su Anglija, 

- ' | kurios tapo įteiktos vakar An- 
*daly-!^^j°s u^s^en*° rūkalų ministe- 

riui, užveria:
1. Kad sąjungos gyvavimo 

į laikas butų ncaprubežiuotas, o
ne 10 meti^.

2. Kad abipusystė butų pažy
mėta, Franci j ai prižadant atei
ti Anglijos pagelbon, jei loji

DUBLINAS, sausio 
Prekyba - tarp pietinės 
V Belfasto atsinaujino, 
zasties susitarimo tarp 
ir Ulsterio premiero
Belfastas yra labai patenkintas, 
kad tapo nuimtas boikotas ir 
tikisi, kad‘industrija už kelių 
mėnesių bus pilnai atsigavusi.

Niekad daugiau neabejoja 
apie pasisekimą tolimesnių de
rybų tarp Craig ir Collins, o 
tūli net pranašauja, kad gali 
įvykti net ir Ulsterio prisidėji
mas prie pietinės Airijos.

Nirteriotai pietinei Airijai da
bar visko trūksta ir jau pirmą-, 
ją dieną po nuėmimui boikoto 
Belfastas gavo daugybes užsa
kymų. O ir pietinei Airijai ge
rai, kadangi ji Ulstcryj
viską pirkti pigiau, nes atga
benimas mažiau kainuoja.

Anglijos kareivių evakavi- 
mas Airijos užsibaigs apie va
sario 1 dieną.

gali

PARYŽIUS, sausio 25. — In 
ternacionalinė Airių Lyga, ku 
rią įkūrė pasaulinis airių kon 
gresas, nutarė, kad svarbiausiu 
lygos uždaviniu turi būti pa
gelbėti Airijai įgyti pilną nepri 
klausomybę.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausi(ų25 d., užsienio pini

go kaina, perkant Jų ne mažiau kaip 
už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma A tnerikoH pinigais $iąip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų......
Belgijos 100 frankų ....
Danijos 100 kronų ....
Finų 100 markių ....1...
Francijos 100 frankų ... 
Italijos 100 lirų ..;.......
Lietuvos 100 auksinų .... 
I<enkų 100 markų ....... .
Norvegų 100 kronų.......
Olandų 100 guldenų ....
švedų 100 kronų ............
šveicarų 100 frankų ....
Vokietijos 100 markių ...

3. Kad į “Vokiečių užpuoli
mo“ aiškinimą įeitų ir atakos 

' ncutvaliniame ar okupacijos 
1 zone, o ne vien įsibriovimas į
Francijos teritoriją.’

4. Kad butų užvestos tuojau- 
tines derybos, jeigu atsirastų 
pavojus Vokietijos rytų paru- 
bežyje.

5. Pilnas susižinojimas ir 
kooperavimas tarp Francijos ir 
Anglijos armijų ir laivyno sta
bų.

Neaprubežiuoto laiko reika- 
kad Vokietija

. $4.23

... 3c. laujama todėl,
r* q < >

$20 05 įsigauti ir po desetko ar
..$1.83 daugiau metu ir pradėti puoli- 

$8.13.
$4.89

.... 50c
... 8%
$15.71
$3<L47 •
$25.02
$19.47
.... 50c

mą.
Ketvirtu skirsniu bandoma 

apsaugoti Lenkiją.
Tikimąsi, kad Lloyd George 

priims 1, 2 ir 5 skirsnius, bet 
atmes 3 ir 4.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

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

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



Į KIKSI i JENCIJOS į
KANSAS CITY, KANS.

jie neina išvien, nesilaiko vieny
bės. — Tenai buvęs.

NAUJI V NOK, C'hlw*. w

Sausio 15 dieną, vakare, baž
nytinėj svetainėj buvo streikie- 
rių susirinkimas. Kalbėtoju bu
vo atsilankęs iŠ Omaha, Nobr.,1 
drg. P. J. Jiize'liunas. Kalbėjo: 
jis apie darbininkų išnaudojimą, 
apie dabartinj streiką ir apie rei
kalą darbininkams organizuo
tis, jei jie nori kovą laimėti iri 
savo gyvenimo sąlygas pagerin
ti. ’ I

Susirinkime dalyvavo ne tik ; 
lietuviai darbininkai, bet beveiki 
du kartu tiek ir kitataučių, tat 
be prakalbos lietuviškai buvo 
dar pasakyta keli žodžiai ir ru
sų kalba. Prakalbos žmonėms pa 1 
tiko, kalbėtojų žodžiai apie rei
kalingumą vienybes jiems giliai 
j įkrito, nes jie patys ma
to, kaip stinku darbininkams ko- 

voti s'u išnaudotojais, kuomet*

tieminės numažintos kainos galėję
Arčiausia pasiekimui Lietuvos tie 

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
deli paslvalkičiojimui vieta. Vhi pa
rankamai, moderniško laivo.

V1 Red Star Line
Plaukia kas savaitę

New York iki Plyinuuth’o, Cher- 
bourg’o ir Antverpo

Zeeland) ...
Finland) ...
Kroonland)

> American Link
Nexv York iki Plymouth’o, Cher- 
bourg’o, Brunsbuttel Ir Hamburgą 
Visa kelioni vandeniu i Lenkiją 
Minnckahda) ............................  Kovo 8

New York į Hamburgą
Haverford, ................................ — Vas, 9
Sustoja Queenstovm i rytus važiuojant

INTERNATIONAL MERCAJU

Sausio 28
Vas. 11

... Vas. 25

pmOPFAh įMER

FABIŪNAS i; MICKUV

Man*g«r. 14 North Dearboni St

IŠKILMINGAS METINIS BALIUS
Rengia

LIETUVIŲ ATGIMTIS DRAUGIJA 
Subatoj, Sausio 28 d., 1922 m. 
BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ

35 ir Union Avė.
Pradžia 7-tą vai. vak. Inžanga 25c ypatai

Bus puiki muzika prįc kurios galėsite linksmai laiką praleisti ir pasi
linksminti. Kviečiamo kaip jaunus, taip ir ^enus, kaip vyrus, taip^ ir mo
teris, o mes pasistengsime užganėdinti. KOMITETAS.

KĄ IMTI NUO GALVOS
SKAUDĖJIMO

Imkite gerą dožą Carterio Mažų Juknų Pilių
— tada imkit po 2 arba 3 per keletą vakarų po 
tam. Jis sutvirtins organus pastatydamos’ 
ant tikro veikimo ir galvos skaudėjimas pra
nyks.

JOS REGULIUJA SKILVI IR APSAU- 
GOAJA NUO PRIETVARIO.

Doza; Maža Kaina.

4

%

■ V

Tikros turi parašų —

DOMAI NORTHSIDIEGiy
šiuomi pranešam visuomenei, kari mes atidarėm valgyklų-restau- 

raciją Northsidės apielinkėj, kur meii gaminam* gardžius lietuviškus 
valgius.

Taigi, visus lietuvius kviečiame atsilankyti ir persitikrinti gar
dumu ir pigumu valgių.

Del jūsų patarnavimo .

J. USSAS ir S. BALTRAM!
1803 W. North Avė. ir kampas N. V ood St.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės / 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun- 
te kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
10741—P. Belskis 
10742—A. Zikienė 
10744—Aidesius F. 
10748—M. Docka 
10750—J. Šimkus 
10751—J. Stuparis 
10752—J. Stuparis 
10753—A. Spetylienė 
10757—K. Herman 
107—J. Beržinskas 
10761—R. Lobeikis 
10762—J. Ežerskis 
10766—M. Burbienė 
10767—J. Markauskas 
10770—V. Bložis • 
10772—. Mažeikis 
10776—R. Maudužienė 
10778—O. Driskuvienė i 
10780—M. Navickienė 
10781—A. Juškevičius 
10782—J. Norkūnas 
10784—M. Grinienė 
10793—P. Stankus 
10796—A. Kulikauskas 
10803—V. Amra^ienė 
10808—fe. Gauriliukienė 
10811—S. Pilkis |
10812—O. Aleknavičienė 
1018—P. Gilius 
10822—A. Žukauskaitė 
19823—V. Laurinavičius 
10825—K. Podžiukas

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujieną” ofise.

10838—A. švirskas „ 
10843—J. Žukauskas 
10844—I. Gurskis 
10847—$. Mironuite 
10850—J. Kazimieravičius 
10851—A. šlipaitis 
10855M. Tarnauskis 
10863—E. Valoinis 
10867—M. Bendikas 
10868A. Karpinas 
10871—K. Kazlauskis 
10883—T. Milauskiutė 
10881—M. Ragaiiauskas 
10890—T. švaigždienė 
10891—J. Schalachevič 
10892—J. Barisas 
10899—T. Talkevičienė 
10900—M. Jovaišienė 
10902—Sį šeštokas 
10907—N. Adomonienė 
10908—Našlaičių p-da 
10913—A. Tarbunienė 
10923—K. Petkunas 
10924—A. Kasperavičienė 
10933—E. Brazienė 
10948—P. Gavėnas 
10950—J. Pranskunas 
10955—Liet. Našlaičių priegl. 
10962—P. Minskas 
10983—A. Bucinskienė 
10989—A. Urbonavičius ( 
Tel. 124/5—A. Kuzmickas

K. GUG15
ADVOKATAM

Į^ODEL Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius yra apsirinkęs šį banką

Lietuvoje pinigų persiuntimo reika
lams ir yra šio banko korespodentu?

Todėl kad Naujienos rinkosi bankų, 
kurs atsakytų aštriausiems reikala= 
vimams kaslink greitumo, rūpes
tingumo ir atsargumo. Tokiu ban=
ku Lietuvoje Naujienos rado esant 
tiktai Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės Bankų.

I
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LIETUVOS PREKYBOS IR PRA
MONES BANKAS yra Re jokios abe
jonės didžiausiu ir tvirčiausiu banku 
Lietuvoje. Jis yra boto pusiau — 
valdišku banku, kuriame Lietuves 
valdžia yra didžiausiu dalininku, o 
todėl aštriausia prižiūri.

Kada Naujienos siunčia per šį banką 
pinigaus, tai žino, jog- apie pinig-ų žu- 
vimą ar jiems kokį pavoją negali būti 
ir kalbob, jog anaiptol už pasiustus 
pinigus atsako Lietuvoje didelis tur
tas. Naujienos niekad nesutiko ir 
nesutinka siusti pinigus taip, kad 
Lietuvoje juos galėtą išmokėti ksžua 
silkią krautuvė, nek tame yra didelis 
pavojus ar netikrumas pinigams. 
Taip betgi daro kaikurtos agentūros, 
ypač tos, kurios arba nebeturi pasi
tikėjimo didžiajame Lietuvos banke, 
arba begėdiškai banką apmovė ir ne
atsilygino už išimtus pinigus. To
kioms agentūroms dabar ir silkią 
krautuvės Lietuvoje yra ją “ban
kais”. Naujienos-gi patiki Lietuvoje 
pinigą išmokėjimą tiktai didžiausiam 
Lietuvos bankui ir Lietuvos valdžios 
paštui.

LIETUVOS PREKYBOS IR PRA
MONĖS BANKAS, būdamas didžiau
siu Lietuvos bąnku, taipjau gali duoti 
geriausią ir greičiausią patarnavimą 
pinigų pristatyme. Šio banko tar- 

• nautojai yra gerai išsilavinę banki
niame biznyje ir šiandien dirba sii vo
kišku akuratingumu. Tas priguli 
nuo vyriausiąju banko vedėją, kurie 
yra Vokietijos ir Rusijon bankinio 
biznio žinovais ir žino kaip išlavinti

tarnautojus. Nuo vedėją ir tarnau
toją išsilavinimo ir akuratingumo di
džiai priklauso greitas pinigą išsiun
tinėjimas Lietuvoje. To geriausia 
atsiekia tiktai Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banko darbininkai. Pini
gą pristatymo greitumas didžiai pri
klauso Ir nuo to kad Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankas turi daugy
bę skyrių Lietuvoje. Paskutiniuoju 
laiku šis bankas turėjo savo skyrius 
šiose vietose:

Kaune, Laisvės Alėja 66,
Alytuj, 
Biržiuos, 
Panevėžyj, 
Raseiniuose, 
Šiauliuose, 
Švickšnoj, 
Kėdainiuose, 
Telšiuose, »
Ukmergėj, 
Utėnoj, 
Mariampolėje, 
Kybartuose, 
Lšepojuje, Leela eela 6, , 
Klaipėdoje, Fisčherstr. 11. 

- -v* «.

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

■
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V. W. RUTKAUSKAS' 
Advokatas

29 S. La Šalie Sf. Room 324 
Tcl.s Central 6390 

Vak. 812 W. 33 St., Chicago.
Tol.: Yards 4681 k —.--------------- -  . J

S. W. ĖANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. Iki S P. M.
1811 Rector Baildiaa

TE W<Mt Monroe Street, ChlMgK 
Phone Central 2M0 

Rez. 3203 So. llaisted St.
Tania 1415. Vai.: 6 iki t vaA

GOLAN & COLAK 
ADVOKATAI IR PATAMEAI

1M5-7 127 N. Dearbem Sk 
Randolgh 88M

MAURICE J. GOLAM 
Ras. 1101 S. AahlaH MM 

Beeley 867E
................ -.............. -- ..r

« .iWį_ wiihiihisii— ■_naji^s

'Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisaa viduimieutyj.
ASSOC1AT1ON BLDG 

So. La Šalie SU 
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki S po pietų
Namų TeL: feyde Parit 8396

* -Į 'įf—j—jįįSŽ/

PDana Boatevanl 6801

ANTANAS GREDUŠKA 
OenaraRa 

KnaakMita 
budavvkojM.

it Matam.
1401 W. 47th 94, €Me«g«.

Pratuštinimo IMivimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visų stakų vyriškų ir vaiki
nams siutų, ovorkotų, mackinavrs, rain 
kotų, kelinių, trunku ir slutcasių už 
tokią žemų kainų, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.

Tčmykite sekamas kainas:
Overkotai po : $5,$10, $12.50, $15, 

$20, $25 ir $30.
Siutai: $7.50, $10.50, $15, $20, $25, 

$30 ir $35.
Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeiginės ir darbinis ke

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. Ateikite anksti ir pasirin
kite koliai dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantuojam-as. Įsteigta 
1902.

Atdara kasdieną iki 9 vai, Nod. Bd 
6 vak.

S. GORDON.
1415 So. Halstcd St

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valzbnžouklis nžreg. S. V. Pat Ofiso.

Garsus per dauginu kaip 
50 metų.

T&nyk Ikaro (Anchor) Vaizbaženklf.
v..-.?- ••• *’ • . ■



NAUJIENOS. Chlcago, UI.

M A H H ? OJA € yradidžiausiaslietuvi^di0nraatispasauSyjenetikdydžio’b6t,abiausiaturinio> “NAUJ,EN0S” 
N AUJ I E» N v d vjeno žmogaus padaru, bet yra tikrai visuomeninis organas, kuriame atspindi nuomonės, sanprotavimai, 

geismai, patarimai, išmintis visy žymiausiąją lietuviy veikėjy, darbuotoji], politiky, poetą, mokytoju, mokslininką ir bizmeriy. Skaityti Naujienas tai 
reiškia turėti prioš save atspindį visko, kas yra geriausia lietuviy tarpe. C

M -
9 <ir-'"U I

Tokio laikraščio išleidimas, žinoma, neatseina pigiai. Naujieną raštai, redagavimas, spausdinimas ir vedimas kaštuoja kasmet daugiaus kaip 
$100,000.00. Tokią sumą pinigą kasmet surinkti NAUJIENOS gali tik su pagelba didelio skaičiaus savo rėmėjy, skaitytoją ir žmoniy, kurie turi nau
dos iš pasigarsinimo Naujienose. NAUJIENOS gali būti Naujienomis tik todėl, kad tokia daugybė žmonių jas skaito ir remia; matydami tame daug Dū
dos ir sau ir visai Amerikos lietuviy visuomenei. Tikrai, tik tie, kuris žino, kas tai reiškia leisti ir turėti tokį laikraštį kaip Naujienos, tegali pilnai apver- 
tinti Naujieny buvimą. Naujienos yra didžiausias kultūrinis paminklas, kokį Amerikos lietuviai galėjo iki šiol įsisteigti. 1

Naujienų Redakcija
JUOZAS LAUKIS, lietuvių gyvenimo žinių rašyto-> 

jas, anglų kalbos pamokų autorius, sena® literatas, iš
vertęs lietuvių kalbon gal daugiaus įvairių raštų, negu 
koks kitas lietuvių rašytojas. \ '

A. ADOMAITIS, jaunas rašytojas, vietinių žinių 
rinkėjas, reporteris. ■

A. VIŠČIULIUTĖ, moterų skyriaus vedėja, vaikų 
draugijėlės “Bijūnėlio” mokytoja.

KL. JURGELIONIS, biznio skyriaus rašytojas ir 
- Naujienų biznio vedėjas. ,

Naujienų Bendradarbiai
Naujienoms rašo daugybė apmokamų ir 

neapmokamų bendradarbių, tarp kurių yra 
žymiausių literatinių lietuvių spėkų. Že
miam paduodame dalinį Naujienų bendra
darbių sąrašą. "

Lietuvoj
Berželis (pseudonymas), mokytojas, ra

šo apie Lietuvos liaudies mokyklų padėtį ir 
jų reikalus. :

K. Bielinis, Liet. Setigiamojo Seimo na
rys ir Liet. Socialdemokratų partijos organo 
“Socialdemokrato” Redaktorius^ Savo įdo
mius seraipsnius pasirašo pseudonymu K u -

Naujienų redakcijos štabas susideda iš sekamų asmenų:

PIUS GRIGAITIS, vyriausias redaktorius, teisinin
kas, socialių mokslų žinovas.

ANTANAS LALIS, redaktoriaus padėjėjas, lietu
vių ir anglų kalbų žinovas, Angliškai-lietuviško ir lie- 
tuviškai-angliško žodyno autorius, daugelio puikių lite
ratūros veikalų vertėjas.

KAZYS VALYS BARONAS, politikos žinių rašyto
jas, gabus literatas, daugelio indomių raštų vertėjas.

Botagas (pseudonymas), Kauno Augš- 
tųjų Kursų profesorius, socialdemokratų 
darbuotojas.

Jurgis Gervė, literatas ir publicistas.
. Kaimynas, vienas įžymiausių Lietuvos 

visuomenės politikos darbuotojų, užimąs 
augštą administracinę vietą Kaune.

A i

Laikraštis, be kurio negali ir neprivalo apseiti 
nei vienas Amerikos lietuvis

St. Kairys, inžinierius, Liet. Steigiamojo 
Seimo narys ir žymiausias Liet. Socialdemo
kratų partijos darbuotojas.

Petras Klimka, valdininkas Kaune,'sa
vo gausias korespondencijas ir straipsnius 
kartais pasirašo ir pseudonymais.

Pranės Brolis (pseud.), vienas įžymių jų 
Lietuvos profesinių sąjungų darbuotojų.

L. Šeimenis (pseud.), mokytojas, rašo 
apie Lietuvos moksleiviją ir jaunuomenės 
judėjimą.

J. Vanagas (pseud.), žymus visuomenės 
darbuotojas ir rašytojas, socialdemokratas.

4 **. •Žemės Kurmis (pseud.), gamtininkas, 
visuomenės veikėjas ir publicistas.

Balys Sruoga, žymiausias Lietuvos 
poetas ir rašytojas. Be poezijos kurinių jis 
duos Naujienų skaitytojams įdomių straips
nių apie naujausiąją Vakarų Europos litera
tūrą. . a

Amerikoj
K. Augustinavičius, stud. chem., r*šyto-

H « jas publicistas. - \
A. Dvylis, stud. agron., skyriuj “Ukinitv- 

kų Balsas” rašo įvairių straipsnių api® žemės 
ūkio dalykus. . •

P. K—as, kurs savo “Krisluose” duoda 
miklių postabų apie įvairius lietuvių gyveni
mo krislus. , .

Dr. A. Montvidas, vedąs Naujienose 
Seikatos skyrių ir duodąs skaitytojams nau
dingų patarimų seikatos dalykais.

\ ’ f . t

V. Poška, publicistas, Rubsiuvių Amal- 
gamėtų organo “Darbo” Redaktorius.

F ' ; / į s Į’ * ■ ‘ -

Šarūnas, jaunas publicistas, kurs su 
Naujienų krypsniu niekados nesutinka.

šliburis, rašinėjąs vaizdelių iŠ kasdieni
nio gyenimo. ■

. J. J. Pilipaitis, gabus piešėjas, patiekia 
Naujienoms karikatūros paveikslėlių.

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Didžiausias Lietuvių Dienraštis
DEL SAVO NAUDOS IR GARBES SKAITYKITE JI IR PLATINKITE JI.
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valdžios atstovais. 0 kitų 
šalių komunistai pritaria 

iiHir s, >, ^kiai bolševikų taktikai.
IIMU1EN0S

J . •.............'m »/

Mttor P. Oricailfe

1739 SO. HALSTED BT 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tvt«ph*a* lto*MT*lt 8501

437

Subscflptloa R*tew

Kntvred m SKbnd Claa* M*tt*r 
Maroh 17th, 1914, *t th* Poat OffiM 
•f Chfcac*. III., udtr th* *ct et 
M*roh 8nd, 1871.

Vtamn Mtaaaiai

Reiškia, sprogo dar vie
nas komunistiškos “teori
jos” burbulas.

Per keletą metų jie susi
riesdami keikė socialistus 
už tai, kad Šie tam tikrose 
sąlygose pripažįsta naudin
gu dailyku rėmimą vienos 
buržuazijos dalies prieš ki
tą. Jie skelbė, kad tai esąs 
klesų kovos principo “išda
vimas”. Dabar-gi jie patys 
sako, kad klesų kova kartais 
reikalauja, kad butų remia
mi liberališkesnieji buržu
jai prieš atžagareiviškes- 
njuosius buržujus.
/ Taigi tas komunistų “re
voliucingumas”, kuriuo jie 
iki šiol didžiuodavosi, buvo 
niekas kita, kaip tiktai jų 
neišmanymas. Gerai tečiaus, 
kad jie jau ima susiprasti.

liejau!
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Rems buržuazijos 
liberalus.

Rusijos užsienių reikalų 
komisaras, Cičerinas, 
reiškė, kad sovietų ^aidžia 
pasirodys Genujos konfe
rencijoje visai ne tokia, ko
kia ji buvo iki Šiol: ji kalbės 
ne apie revoliuciją, o apie 
biznį. Toliau Cičerinas sa
ko:

“Tarybų atstovybė Ge
nujos konferencijoje, jei 
matys reikalo, visuomet 
parems liberališkesniuo- 
sius buržuazijos politikus. 
Pav., jei Lloyd George rei
kalaus, kad butų pema- 
grinėta kontribucijų nuta
rimai, tai bolševikai pir
miausia tai rems.”
Šitą žinią perspausdino ir 

Amerikos komunistų laik
raščiai.

Rusijos bolševikai, vadi
nasi, jau atvirai prisipažįs
ta, kad ir jie patys yra pasi
ryžę tam tikrose sąlygose 
remti buržuazinę politiką ir 
veikti išvien su buržuazinės

?MN9

“Veidmainiai“, ”mekleifiai 
“oportunistai,” “išdavikai“ - 
taip ir pilasi iš to atsišaukimo 
ant jų galvų. \

Tarpe .visų atsišaukimo ko- 
lionių tečiaus dažniausia atsi
kartoja “centristai*/ “Centris
tas” komunistų žargone, ma
tyt* yni baisesnis žodis ir už 
“sodaLpatriotą”. Jisai reiškia' 
žmogų, stovintį viduryje tarpe 
“atvirų diulbininku klcsos iš
davikų” (suprask: socialistų) 
ir “tikrų revoliudonierių“ (su
prask: komunistų). Užvis blo; 
gesnis jisai esąs dėlto, kad ji
sai puošiasi revoliucinėmis 
plunksnomis, “išduodamas 
darbininkų klesą:“ tuo budu ji
sai lengvai gali apgauti “dar ne 
pilnai susipratusius darbinin
kus“. ')

Prie tų aršiausiųjų, “centristi- 
fmones. bet rtambuJ jo auto- apakimai pm-

kaito Italijos socialistų parti
jos vadą, Serrati, Vokietijos 

nepriklausomųjų komunistų 
vadą, Levi, ir kitus. Dėlei to 
reikia padaryti trumpų pasta
bą.

“Bolševikų Grupė” pasakoja 
aiškų absurdą, kada ji lygina

ganizacijos atsišaukimas “Amerikos Darbininkų Parti
jos“ vadus prie kairiojo spar
no Italijos socialistų partijoje. 
Nežiūrint visų savo ydų, Serra- 
ti ir jo šalininkai vis dėlto yra 
socialistai i.r revoliucionieriai; 
o vadinamoji “Amerikos Dar
bininkų Partija“ visai nėra nei 
socialistinė, nei revoliucinga 

‘ partija. Jos programe nėra nu
rodyta, kad ji kovoja už įvyki- 
nimą socializmo; ji nori tiktai 
iškovoti “darbininkų respubli
ką“ — o kokiais pamatais jie 
ketina įsteigti tą respubliką, 
nepaaiškinta. Po reikalavimu 
“danbininkų respublikos“ ne
atsisakytų pasirašyti ir klerika
linės Šv. Juozapo Sąjungos ly
deriai, nes ir jie sako, kad ka
pitalizmas esąs negeras.

Tat “Amerikos Darbininkų 
Partija“ yra nepalyginamai 
dešinesnė už Socialistų Partiją; 
jos programas yra net skystes
nis už Farmer-Labor partijos 
programą. '

Bet kaip tenai nebūtų, ko
munistų sekta trupa į šmotus/ 
“Bolševikų Grupės“ atsišauki
mas rodo, kad ji dar kartą su
skilo.

atpalaiduotos rankos. Kitaip 
sakant, buvo rodoma kruvino 
Jcaro baidyklė.

Ar Tautų Sąjunga artimiau
siam savo posėdy suvaidins 0 
tik Piloto rolę ir leis grobienf; 
imperialistams tuojau stvertis 
akmenų mus daužyti? Prisi
minus, kad dabartinė Tautų 
Sąjunga tėra gramofonas, ku
ris padainuoja tik tokias ari
jas, kokias jam užstato Enten- 
tės susitarusios valdžios, neten
ka didesnės vilties dėti teisin
gam klausimo išsprendimui. 
Bet nereikia ir perdaug bai
mintis.

Šitas atsišaukimas yra labai 
ilgas, užimtų visą puslapį laik
raštyje. Jo antgalvbj yra toks: 
“Į Darbo Minias per Veidmai
nių Galvas.”

“Veidmainiais” atsišaukime 
vadinama tie komunistai, kurie 
organizuoja “Amerikos Darbi
ninkų Partiją,” apie kurią jau 
buvo rašyta “Naujienose.” 
Daugiausia tenka Dėdelei, Tau
rui ir “septyniems miegan
tiems broliams”, iš kurių susi
deda minėtosios partijos Lietu
vių Sekcijos centro biuras, t. 
y. A. Jurevičiui, K. Stepona
vičiui, V. Paukščiui, A. Jankau
skui, K. Petrikienei, M. Und- 
žienei ir B. Krasauskui.

Atsišaukime yra pasakyta 
inkai daug tiesos apie tuos

trečdaliu vaitoja po lenko bo
tagu, kada ant Lietuvos 
rūbelių dar ir dabar 
Lietuvos geriausiųjų 
kraujas, — Amerikos, 
kalni nesidrovi tylėti 
tai ir varo koaršiatįsią
paniją savo partijai stiprin-

• ti, renka aukas mokykloms
Lietuvoje, nors ten mokyk
lom yra valdžioj steigiamos. 
Telegramai^ skelbiamos jų 
aukos ‘Katalikų Universite
tui,’ — o tuo tarpu Lietuvo
je nutarta, kad bus tiktai 
vienas valdžios universitetas, 
su teologijos fakultetu kuni
gams. Tad tuos pinigus, ku
rie dabar bus surinkti, kleri
kalai galės panaudoti lais- 
vesniųjų žmonių smaugimui. 
Klerikalų spauda garsina, 
kad laike savo vajaus prie 
Tautos Fondo jie surinko sa
vo ‘kultūros darbams’ jau 
$27,771.51...“
Visa tai yra tikra- tiesa. Bet 

— pasakykite: kodėl šita kleri
kalų kritika negalėjo būt įdėta 
į tautininkų “Sandarą” arba 
“Vienybę”? Ar čia yra nors 
vienas žodis, už kurį autorius 
turėtų bijoti imti ant savęs at
sakomybę?

Truputį lyg “pavojingiau“ 
skamba sekanti laiško vieta:

“Kur tik klerikalai rengia 
prakalbas ir renka aukas sa
vo partijos darbams, eikite 
bųriais, statykite klausimus, 
reikalaukite išaiškinimo, ar 
Lietuvos ateitis, ar Vilniaus 
atgavimas jiems yra svarbes
nis, ar jų katalikų universi
tetas. Klauskit jų, delko jie 
nesirūpina Lietuvos j>askola, 
turėdami savo klerikalus At
stovybėj ir Misijoj. Neleis-

* kitę minias suvadžioti, buki
te sargyboje Lietuvos laisvės 
ir jos reikalų...”
Čia kurstoma eiti į klerikalų 

rengiamas prakalbas 
triukšmą. Su tokiais 
rnais išeiti atvirai, žinoma, yra 
nepatogu. Bet “Kfiyijos“ vadai 
mano, kad kelti triukšmą vie
šuose susirinkimuose, dcl tėvy
nės labo, nėra blogas daiktas. 
O jeigu jie taip mano, tai ko
dėl jie dangsto savo veidus 
maskomis ?

Laiške, kaip matėme, kalba
ma apie rimtus dalykus ir rim-< 
tu tonu. O visas tas “Krivi
jos“ biznis yra panašus į kūdi
kišką žaismę; todėl jisai ne 
stiprina laiško autoriaus argu
mentus, bet diskredituoja juos.

Išrodo, kad musų tautininkai 
(arba bent dalis jų) užsikrėtė 
konspiracijų liga nuo tų “bei- 
bių”, kurie vadina save “ko
munistais“. O gal jų imaginaci- 
ją užžavėjo istorijos apie Ku

Vienas draugas 'pridavė 
mums lapelį su antgalviu “Kri
vi ja“. Jame išspausdinta, laiš
ko pavidale, straipsnis apie 
klerikalų politiką Lietuvoje ir 
Amerikoje.

Mes jau pirmiau buvome 
girdėję apie gyvavimą kokios 
tai slaptos organizacijos, “Kri
vijos“, kuri siuntinėja laiškas 
atskiriems žmonėms ir agituo
ja už tam tikrus dalykus. Vie
name pirmųjų jos laiškų, ro-

Pa- Į dos, buvo paduotas 
tam tikrų kandidatų į 
viršininkus.

Tam lapelyje, kurį mes ga
vome, yra įdėtas trečias “ne
periodinis laiškas“. Po juo pa
sirašo “Krivių Krivaitis.“

Parašytas jisai yra gana ge
ra kalba ir neblogu stilium, 
nors mintys išdėstytos nelabai 
tvarkingai. Kadangi tarp Ame
rikos lietuvių galima beveik 
ant pirštų suskaityti žmones, 
kurie moka pusėtinai 
tai galima numanyti, 
autorius yra .koks nors “veikė
jas“, turįs arba turėjęs ryšių 
su literatūros darbu.

Laiško gi turinys aiškiai ro
do, kad tas veikėjas priklauso 
tautininkų srovei.

Mums yra nesuprantama, 
kam tautininkai tveria tokias 
slaptas organizacijas. Perskai
tę “Krivių Krivaičio“ raštą, 
mds neradame jame nieko to
kio, ko nebūtų galima paskel
bti viešoje spaudoje ir jagi su 
autoriaus vardu.

Laiške, pavyzdžiui, 
me: ; 4j

“Dabar, kada Lietuvos teko* ir kitos konspiratyves or-
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sąrašas

rašyti, 
kad jo

skaitot*
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Šimto Nuošimčių
Patrijotas

Ištikro, Petras mažne be žado liko nuste
bęs. Argi ištikro galėtų būti, kad šita puiki žmo
na galėtų būti Raudona? Vienu įkyriausių daik
tų, kuriuos jis matė pas visus radikalus, buvo 
jų trukšmingumas, jų puohimas; bet čia buvo 
didelis iŠvyzdžio ir elgesio skaistumas, tylus, pa- 
lengvas balsas — čia buvo grožis, oda be rauk
šlių, nežiūrint viduramžiaus metų, žėrinti svei
kata ir švarumu. Nelė Dulinaitė turėjo skaistų 
veidą, bet ant jo visuomet būdavo daugybė pud- 
ro, o geriau prisižiūrėjęs, kaip tą padarydavo 
Petras, matei purvinas vietas ties kraštais .plau
kų arba po kaklu. Bet p-ios Gudienės Via buvo 
šviečianti, kaip pas dievę ir visas jos išvyzdis 
dvelkė dievišku ir traminančiu gausumu. Pet
ras nugalėjo išaiškinti, kas padarė šitą pasku
tinį įspulį. Tai nebuvo tas, kad ji turėjo daug 
ir didelių deimantų, nes Džemsienė tame ją pra
nešė? tai nebuvo malonus jos parfumas, nes Nc-

ir kelti 
kursty-

“REVOLIUCINIAI” KONSPI- 
RATORIAI.

( Vienu laiku su “Krivijos” 
aplinkraščiu į musų rankas pa

rių nusižengimas yra tu«, 
jie, “tarkuodami” savo opo
nentus, mini jų vardus ir ata
kuoja juos asmeniškai, o patys 
savo vejdų nerodo. t a

Mes numanome, kad atsi
šaukimo autoriai slepia savo 
vardus dėlto, kad jie, kaipo ne-’ 
legalės komunistų partijos ša
lininkai, b^įosi policijos (nors 
policija apie juos, be abejonės, 
gerai žino, kadangi komunistų 
eilėse yra pakankamai šnipų ir 
lyrovokatorių); bet tai nepa
teisina to, kad jie “peizoja” 
savo priešų vardus. Policijos 
priekabės visuomenės veikėjui 
yra menkniekis, palyginant su 
visuomenes opinija apie jį. 
Anonymiškas (savo vardą pa
slėpęs) kritikas diskredituoja 
savo 
akyse, o pats apsaugoja 
nuo visuomenės teismo, 
kią nedorą politiką iki šiol vedė 
daugiausia Dėdelė, kuris purvi- 
niausiu budu bjaurojo įžymes
niųjų socialistų vardus, slaps
tydamasis jin tuzinu įvairių 
pseudonimų; bet dabar (kuo
met jau jo vardas yra žino
mas) jisai susilaukė to paties iš 
buvusiųjų savo vienminčių.

“Bolševikų Grupė” sakosi 
esanti griežtai ptieširiga nauja
jai legalei partijai, kurią komu 
nistai ir “kairiasparniai“ ‘ pa
gimdė New Yorke» per paskuti
nes Kalėdas. Šavo atsišaukime 
ji parodo, kad ta partija atsi
žadėjo visų tų principų, ku
riuos pirma skelbė komunistai: 
proletariato diktatūros, sovie
tų sistemos, agitacijos už gink
luotą sukilimą, reformų atme
timo ir buržuazinės valstybės 
įstatymų nepripažinimo; kad ji 
atsižadėjo net komunistinio 
tardo.

Toliaus,- atsišaukimas paro
do, kad Dėdelė, Tauras, Pauk
štys ir kiti “Amerikos Darbi
ninkų Partijos” šalininkai yra 
nepastovus ir veidmainingi 
žmonės. Vos keletas menesių 
atgal jie “Laisvės” špaltose 
niekino kaip tik tuos elemen
tus, su kuriais jie dabar susi
dėjo į daiktą, ir niekino tas idė
jas, kurias jie dabar skelbia, stverdamies ginčo dcl Vilniaus

oponentą visuomenės 
save 
Šito-

Nauji Metai-Senas Rūpestis
miliniu

St. Kairy*
Lietuvos politiniam gyveni

me praėjusieji metai perleido 
naujiesiems sunkiai sutvarko

mų palikimą. Du svarbiausiu 
Lietuvos Respublikos ateičiai 
klausimu — Vilniaus ir Klai
pėdos krašto — tebėra ne tik 
neišspręstu, bet ir nepaaiškė- 
jusiu tiek, kad butų galima nu
matyti jiems artimas galas. O 
kol tie dalykai nepaaiškės, ir 
vidujinis Lietuvos susitvarky
mas negaus tų pastovių rėmų, 
kuriuose butų galima vystyti 
valstybine kūryba pilnu mąstu, 
darbą aprokuojant ilgam lai
kui.

Be to, tuo du klausimu su
daro ir laikinų, labai skaudžių 
sunkenybių. Neišspręstas Vil
niaus klausimas ne tik pasta
rais laiko Lietuvos santikius 
su Lenkija, bet verčia musų 
kraštą įtempus laikyti savo ap- 
siginimo jiegas, būti beveik 
karo padėty. Ką reiškia vidu
jiniam Lietuvos gyvenimui tas 
neišvengiamas kariškas pasi
ruošimas, Aišku iš to, kad da
bar Respublikos iždas sumurk- 
do karo reikalams beveik 70- 
80% visų savo išlaidų. Jei Lie
tuva bus priversta ilgesnius 
melus taip šarvuotis, ji gali 
pati parkristi, net priešo nepa- 
stumėta. Suprantama, kodėl 
Lietuvos visuomenė, galima sa
kyti, be jokių skirtumų yra 
taip išsiilgusi galutinos taikos, 
galutino savo krašto ribų nu
statymo.

Nauji metai, tartum įvertin
dami tų klausimų reikšmę, pra
deda savo žygius, pirmoj eilėj

10 dieną vėl 
Tautų Sąjun- 
jos darbuose 

ginčas užims

krašto. Sausio 
renkasi Ženevoj 
gos Taryba ir 
Lietuvių-Lenkų 
vieną pirmųjų vietų. Lietuvos
vyriausybė siunčia į tą posė
dį savo delegaciją, kuriai bus 
pavesta išaiškinti T. S. Tary
bai tuos motyvus, dėl kurių ir 
Lietuvos valdžia, ir Seimas 
griežtai atsisakė priimti uni
ją su Lenkais. Kas iš tų! pa
aiškinimų?

Galima išanksto pasakyti, kad 
jokio mą^ngo žodžio musų 
vyriausybė neįdės į savo at
stovų lupas. Visi prirodymai, 
kurie buvo galima iškelti Lie
tuvos pretenzijoms apginti, jau 
pasakyti -paskutinėse imtynėse 
su Lenkija Ženevoj praėjusiais 
metais. Dabar! Lietuvos vald
žios delegacija vežasi vienų vie
ną naują argumentą, — Lietu
vos visuomenė, nežiūrint visų 
grasinimų, nenori girdėti apie 
susidėjimą su Lenkais. Ar ką 
nusvers tas argumentas? Ma
nau, kad iš visų lig šiol išdė
stytų tas bus svarbiausia. Pri
tyrę pasaulio grobikai gerai 
žino, kad net mažo krašto bet 
kietas pasiryžimas ginti savo 
laisvą ateitį yra faktas, kurio 
netenka paspirti ’koja, jeigu 
išviso nėr išrokavimo vinimis 
pamuštais batais mindžioti gy
vo kūno.

Ar numatoma kokia išeitis? 
Tautų Sąjunga, siūlydama lly- 
manso projektą, tartum grasė 
Lietuvai, kad jeigu ji nepa
klausys aukštojo tribunolo, tai 
bus palikta viena pati su Len
kija ir kad Lenkams gali būt

Jei Taut'i Sąjungos makle
riai gaus įsitikinti, k;ul Lietu
va geruoju nepasiduos (Lenkų 
pavergimui, tas vienas faktas 
vers juos jieškoli kitokių kelių 
ginčui išspręsti. Vers tuo la
biau, kad karas Lenkų su Lie
tuva beveik neišvengiamai tu
rėtų sukurstyti daug didesnį 
kruviną gaisrą, į kurį gautų 
įsitraukti ir Latviai, o gal įsi
veltų ir Rusija.

Tokia maišatis Europos Ry
tuose butų skaudžiai žalinga 
Vakarų Europos kapitalistams. 
Europos pirklys ir pramoni
ninkas, prisikrovę prekių kal
nus, neišmano kur juos dėtų. 
Kapitalistinės Europos vald
žios, ruošdamos kelią savam 
kapitalui, daro griežtų pastan
gų “sutvarkyti” Europos ūkį, 
sutvarkyti ne tik Vokietiją, 
bet ir Rusus. Anglų valdžia, pa
galios pasiliuosavusi nuo sa
vosios skenduoles — Airių 
klausimo, — pirmoj eilėj stver
sis dabar ekonominių reikalų 
ir pasistengs rasti kelių išnau
doti ir Rusijos natūralius tur
tus, ir, Rhsijos rinką. Užkariau
ti Rusus ekonominiai ginklo 
pagalba bent artimiausioj atei
ty nėra šansų. Visos karinės 
avantiūros, sukurstytos Vakarų 
kapitalo prieš bolševikus, begė
diškai sugniužo, nieko nedavu
sios apart nusivilimo ir dide
lių materialių nuostolių. Ypa
tingai butų nepamatuota vėl 
daryt panašių bandymų dabar, 
kai Tarybų Valdžia Rusijoj, 
gyvenimo priversta, pati ati
daro “socialistinės” respubli
kos vartus užsienio kapitalis
tams ir pasiruošusi juos pasi
tikti su duona ir druska, su 
žemais “poklonais”, beveik kaip 
savo išgelbėtojus.

Tokiu momentu naujas, kad 
ir mažas karas 
tuose 
ropos 
Įima 
kyli,

Europos 
butų nepakenčiamas 
buržuazijai ir todėl 
beveik ant tikrųjų pasa- 

kad ir Lietuvių-Lenkų
ginčas nebus kardu perkirstas.

Kokios išeities 
ti?

Dabar tartum
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By-
Eu-

galima lauk-

reiškiasi dvi 
8 dieną Len- 
įvykdyti Vii-

lė Dulinaitė paleisdavo oran saldaus kvapo dau
giau; kame buvo ta priežastis, nežinia, bet net 
vargšas, tamsuolis Petras jautė tą skirtumą — 
jam rodės, kad nei vienas p. Gailienės bran
giųjų rūbų pirmiau nebuvo dėvėtas, kad bran
gus kilimai asloje nebuvo minami pirmiau, pa
ti kėdę, ant kurios jis sėdėjo, nebuvo sėdėta 
pirmiau! #

Ada Butaitė vadindavo p.' Gadienę “viso 
pasaulio motina”; ir dabar ji staiga pavirto 
Petro Gudžo motina. Ji skaitė to ryto laikraš
čius, ji apturėjo apie pustuzinį pašaukimų te
lefonu nuo pasibaisėjusiu irpasipiklinusių Rau
donųjų ir taip kelių žodžių jai užteko Petro 

plčstrų reikšmę išaiškinti. Ji atkišo 
gražią vėsią ranką ir be niekur nie- 
paslrodė jos didelėse mėlynose aky- 

0 tai tu vienas tų nelaimingų vaikinų!

j hm savo 
ko ašaros 
86,
Ačiū Dievui, kad jie tavęs neužmušė! — Ji nu
vedė jį prie minkštos sofos ir liepė atsišlieti 
ant šilkinių priegalvių. Petro svajonė apie 
Olimpo kalnų rašmeniškai išsipildė! Jam atėjo 
mintin, ką4 jei p. Gudienė visados norėtų vai
dinti Petrui Gudžui motinos vaidmenį, tai jis 
mielai išsižadėtų savo agento prieš Raudonuo
sius vaidmens su visais jo pavojais ir nervų 
įtampa; jis užmirštų apie priedermes, užmirš
tų apie pasaulio kovą ii’ rupesnį; jis prisidėtų 
prie vandeninės lelijos valgytojų ir nektaro gė
rėjų ant Olimpo Kalno.

balsu, o gailestingos mėlynos akys žiurėjo į jį 
ir Petrui rodės, kad visame jo gyvenime jis 
nebuvo susidūręs su tokia dangiška jaudra. 
Tiesa, jam nuėjus pas Marę Jankovičaitę, se
noji Jankovičienė buvo nemažinus gailestinga 
ir užuojautos ašaros taip pat pasirodė jos ąky
šo. Bet Jankovičienė buvo ne kas daugiau kaip 
nutukusi sena žydė, gyvenanti nuomotinėj ir 
trenkianti skalbiamuoju muilu bei pusiau iš
skalbtais skalbiniais; jos rankos buvo įkaitusios 
ir gličios ir todėl Petrui jos malonumas vi
sai negeistinas. Bet patirti opius jautulius ši
luose dangiškuose kraštuose, kur motiniškai ir 
širdingai į tave kalba šita stebuklinga p. Ga
ilienė šituos minkštuos, baltuos šilkuos tik-ką 
išimtuos iš kaspininčs dėžės - - tai visai kitas 
dalykas!

LX1II
■p) ETBUI nesinorėjo spęsti spąstai šitai Olim- 
1 po kalno motinai; jam nesinorėjo trauk
li iš jos kokios paslaptys. Bet, kaip pasirodė, 
jis nei 'nereikalavo, to daryti, nes ji pati viską 
tuojaus papasakojo be mažiausios dvejotos. Ji 
kalbėjo kaip koks aidoblistas savo svetainėj 
kalbėdamas; ir Petrui, pagalvojus upįe tai, dink- 
telėjo, kad yra dvi rūšys, žmonių, kurie gali 
atvirai kalbėti — tie, kurio neturi ką žudy
ti, ir tie, kurie turi tiek daug, kad jie negali 
pražudyti.

P-nia Gailienė pasakė, kad tas, kas buvo’

nusidėjimu ir kad jis turėtų būti nubausta, jei 
nusidėjimas kada buvo baudžiamas, ir kad ji 
porinti pasisamdyti žvalgus ir surinkti įrody
mus prieš kaltuosius. Ji toliaus pasakė, kad ji 
užjaučianti Raudoniesiems pačios raudoninusios 
spalvos ir, jei butų spalva raudonesnė už rau
doną, tai ji butų tosios spalvos. Ji tą visa pa
sakė ramiu, tyliu balsu. Retkarčiais pasirodys 
ašaros jos akyse ir vėl pačios išnyksta, nei su
gadindama p. Gudienės veidą, nei pakenkda- 
mos jos susivaldymui. /

P. Gudiene pasakė, kad ji nematanti, kaip 
galima nebūti Raudonu, matant tokį neteisin
gumą šio laiko visuomenėj. Tik kelios dienos 
tam atgal ji buvo nuėjusi pas apskričio teisi
ninką ir bandė padaryti jįUlaudonu! Paskui 
ji papasakojo Petrui, kaip pas ją buvo atėjęs 
vyras, apsimetusis radikalu, bet ji pamačiusi, 
kad jis nieko nežino apie radikalizmą ir jam 
1 asakiusi, kad ji yra tikra, jog jis yra vald
žios agentas. Jis galinus prisipažino ir parodė 
jai savo auksinę žvaigždę — tąsyk p. Gudienė 
užsispyrė jį atversti! Ji ginčijosi su juo per 
vieną ar dvi valandas, paskui užprašė jį eiti 
su juo į operą. — Ir ar žinai ką, — tarė p. Gu
dienė pasipiktinimo balsu, — jis nėjo! šitie 
žmonės nenori atsiversti; jie nenori klausyti 
sveiko proto. Aš manau, kad tas vyras pabū
go, kad aš ištikro jo neperkalbėčiau.

Aš nesistebfti, — siiųpatingai įsikišo

kų valdžia žada 
niaus Seimo rinkųnus. Galima 
jau beveik tikrai pasakyti, kad 
tie rinkimai bus pravesti ir 
kad vadinamasai Vilniaus sei
mas susirinks. Kam jis atsto
vaus, apie tai , jau teko ankš
čiau rašyti. Ir lietuvių, ir gu
dų, ir žydų organizacijos be
veik be jokios išimties atsisa
kė rinkimuose dalyvauti. Net 
žydų darbininkų organizacija 
“Bundas” pastaruoju momentu 
nepaskelbė savo kandidatų są
rašo. Rinkimų kampaniją ves 
vien lenkų organizacijos, žan
darų padedamos. Išrinktieji 
“atstovai” sakys tik tuos žod
žius, kurie bus jiems padik
tuoti iš Varšuvos, patvirtinti 
vietos klerikalų, buržuazijos ir 
dvarininku.

Sunku tikėtis, kad seimo rin
kimų boikotas butų energin
gai pravestas,
liaudis permažai 
da mažiau 
Pajėgtų 
spaudimu 

balsuojančių skaičius bus vis
gi tiek žymus, kad duos pro
gos okupantams savo šleivą

Vilniaus krašto 
susipratusi, 

organizuota, kad 
atsispirti okupantų 
i. Reikia spėti, kad

nijos atstovus. Suprantama, 
kad tą įvykusį faktą Lenkija 
pasistengs išnaudoti kuopil- 
niausia ir pravesti Vilniaus

Ji sėdėjo ir kalbėjo su juo tyliu, švelniu padaryta su tais vaikinais vakar naktį, yra Petras, nes jis pats truputį pribijojo. (Tąsa ant 5-to pusi.)

aIiL Uljwh!«i.-įfrZ 1.1 tad 14.



Ar Horite Pareiti?
Ar Norite Pirkti?

G vara n tvotas Pardavimai

savo

riuje

P. DUBICKAS
Kiajiesin Bridgsporto Skyrius

3210 So. Halsted str.

I DAUGELI METUTOKIA PROGA PASITAIKO TIK SYKI

gerovei ateityje

uversa
2816 So.

Kas tik nori greitai parduoti koki< 
didesnę nuosavybę, arba pirkti su pel
nu, tegul visuęmet kreipiasi pas Pijų 
Dubickų. Naujienų Bridgeporto Sky-

Bicnj, 
Dali, 
Stora, 
Serų, 
Bonų,

Palikbat,
Ūkę,
Namus,
Lotų

Ruatta & SereneOJ 
817 Blae Island Ava,

ŽODIS DEL p. UNDARO 
NUSISKUNDIMŲ.

ASHLAND
MUSIC

Jeigu norite plačiau sužinoti apie šitą, nepa
prastą progą geram, saugiam ir daug žadančiam pinigu: in- 
dėjimui, tai parašykite apie tai į Universal Chemical Co., o

^INOMASAI Amerikos milionierius James Cou- 
4 zen keliolika metų atgal buvo nusipirkęs Fordo 
įtomobilių kompanijos 2,180 serų už $57,000. Da-

rubežiuotą skaičių ptefe^red Šerų, kurie turi užtikrintus 8 
nuošimčius dividendų. Šitie serai parsiduos po $10, ir prie 
to kožnas pirkėjas prie dviejų preferred serų gaus dovanai 
vieną common serą. Kas moka permatyti tikrą progą pini
gams daryti,* tas pasiskubins įsigyti šitų Šerų kol jų galima 
gauti.

JEWELRY 
STORE

Mautai,
UdkrvdHai,

Aukaybi, Co- 
lumbljoa Grafo- 
uolu Ir lietuviš
ki naujausi ra- 
kordai.
4537 S. AsKlanS 
Ar, Cklcaao, III.

bar H. Fordas atpirko nuo jo tuos Šerus ir užmokėjo 
jam už juos $29,000,000.00. Taigi,ant kožno šimto do
lerių James Couzen uždirbo po $50,000. — Taip dau-

panijos chemiškiems dalykams išdirbinėti, kuri neužilgo ke- 
tina išauginti į milžinišką pramonę. Tos kompanijos vardas

J. P. WAITCHES 
LAWYER Liet avys Adrakataa 

Dienomis: Room III —
127 N, Dvarborn St., 
Tai. Dearbom 8896 

VaiNumisi 10786 S. Waba«h Ava.
Tai.: Pullman 1377.

viai neataiaako paremti. At
eity (jis tavo darbais atsilygina 
lietuvių 'Vftauomenel fcimterio- 
imi. B. Gasparams.

[Ai&aM** 9 dal. atsiuntė 
Naujienų Redakcijon, P-a Un- 
daras prašomas užeiti atsiim
ti. — Re4.]

Išdirbinė j imas chemikalų kaip tai biznio žmonėms yra 
gerai žinoma, yra viena iš pelningiausių pramonių, ir daatoai 
neša iki 1000 ir daugiau nuošimčių pelno.

Kompanijos tikslas: išdirbinėti pelningus chemijos pro
duktus ir vaistus, o taipgi auginti žalią medžiagą įvairiame 
chemikalams ir valdyti žemę. Universal Chemical Co. at
perka visus patentus ir teises nuo Bingol Chemical Co., ir tęs

Tapo paskelbtas naujas iš
radimas, kuriuo vulkanizuotoji 
rezina galima padaryti viso
kios formos ir spalvos, žai
džiamieji rcainos sviediniai da
bar galima padirbti visokių 
spalvų, šitas dažas nenusitrins 
ir nenubluks, kadangi jis yra 
pačioj rczinoj.

toliaus tos kompanijos produktų išdirbinėjimą. Bingol kom
panijoj išdirbiniai, kurių garsiausias yra Bingol, blizgylas, 
jau dabar yra parduodmi su geru pelnu kompanijai. Univer
sal Chemical Co. netolimoj ateityj ketina įsteigti didesnę 
laboratoriją, kada įsigys naujus namus pritaikytus platesnei 
išdirbystei.

Universal Chemical Co. išleidžia dabar iš SAVo iždo ap-

FREE TRIAL COUPON 
Frontter Authma Cik, 

Room 229 G. 
Niagara and Hudson Streetn, 

Buffalo, N, Y. 
Send free trial of your 
method to:

STIPRI ALCHOLINfi SMETONA 
taip stebėtinai veikia, kad ūmai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovargio muskulų, sustingimu 
sąnarių girkštelėjimo skausmų, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartojo jį, — sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodų 
65c. Nueikit šiandien pas savo vais
tininkų ir prašykit Polo Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums prisiunčiant 
pinigus iškalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė.

Chicago, OI.Naujienų 10 numery 
skaičiau skulptoriaus V. 
daro nusiskundimą dėl 
sunkaus likimo ir žmonių ne- 
užjautimo jo darbui. Ištikrų- 
jų gaila, kad musų dailininkai 
turi taip sunkiai vargti ir su 
gyvenimu kovoti. Mes lietuviai 
turėtume juos remti, nes tu
rėtume didelį nuostolį, jei lei
sime tokioms jiegoms veltui 
žūti. Jei jis iškovojo per tiek 
metų ir parode savo gabumus 
dabartinėj savo parodoj,, ku
riai jis išleido paskutinį us savo 
centus ir dabar badauja, tai 
musų priederme yra pagelbfr

Jeigu tokiua biustu daryti 
tiktai dėl biaiiio, kurio ir taip 
mažai gali padaryti, tai kitas 
dalykas; bet jeigu tai pavadinti 
daile, tai — baisu! Tokiu bu-

Išpildyk šį kuponą ir pašiurk adresu Universal Chemical 
Michigan avc., Chicago, III.
Universal Chem. Co. ♦ 
2816 So. Michigan Avė. 
Chicago, IR.
Gerbiamieji:

Nieko Jums neuždodamas, afi noriu viską sužinoti apie Jūsų 8 nuošim 
čių fiCrų pirkimų. IMsiųskite visas informacijas adresu:

Vardas k.pavardė'.................... ........ . ....................................

f Adresas ............................................................................■..........

NAUJI METAI — SENAS
RŪPESTIS. .

VELTUI DUSULIU 
(Aftthma) Sergantiems 

11® dykų bandymas bado, karj kiek 
▼Ienas gali vartoti be nesmagamų ir 

be laiko eikvojimo.
Mas turima naujų būdų, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
bandytumėt už musų iškaičius. No 
žiūrint ar dusulys jau įsisenljęs, ar 
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant iibandymo musų budo. Ne 
Žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties iisigydyti, 
kurio išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaičius, kad naujau
sio budo tikf lu yra užbaigti visok| sun 
kų kvčpavimą, gvergždimų ir visus 
baisius paroksizmus tuojaus.

Šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vienų 
dienų. Rašykite dabar ir pradėkite vaj 
totl musų būdų tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtų kuponų. Padarykite tų iian 
dien — jums nereikia mokėti nė už 
pasiuntimą.

Dienomis! (Jani 
9110 arba M7

Balrtlmin
958 - Drevvr <186 

GYVENIMAS! 8313 S. Kalstai Si. 
VAlf-i 3—10 ryte ir 8—9 vai. rak.

gelis kitų žmonių prabagotėjo, indėję pinigus į 
kompanijas tada, kada jos buvo jaunos ir siekė at
siekti didelių dalykų. ’

Vieno milijono dolerių korporacija

krašto prijungimą Lenkams.
Ar ir tas Lenkų-imperialistų 

žygis butą tylomis pripažintas 
Ententės, kaip faktinai buvo 
pripažinta Želigovskio avantiū
ra? Galimą ir tokia „ išeitis. 
Tuomet Vilniaus klausimas bu
tų laikinai išspręstas Lietuvos 
nenaudai. Bet visgi laikinai. 
Kaip jau teko ankščiau rašy
ti, taip susidėjusi padėtis ne
patenkintų nei pačios Lenki
jos, nei Lietuvos, nei pagalios 
Bušų. Gili votis laikinai iš 
oro užsitrauktų, bet gilumoj 
tebetvinktų ir tik lauktų nau
jos progos vėl aikštėn išsiverž
ti dar aštresnėj formoj, kaip 
dabar ji yra pasireiškusi.

Yra ir antra galimybė. Tau
tų Sąjunga, faktinai Entente 
nesutiks pripažinti Vilniaus 
Seimo ir pasiūlys kitokį riši
mų. Mintis to kitokio rišimo 
jau kįla aikštėn. Manoma, kad 
Lietuvių-Lenkų ginčas galėtų 
būt pabaigtas trečiųjų teismo 
keliu. Jei tas sprendimo būdas 
butų pavartotas, jei sprendimą 
darant butų atsiklausiama vie
tos žmonių noro, nedarant į 

juos mechaniško spaudimo, 
liuosos agitacijos sąlygose, gal 
tas kelias butų praktiškai tin
kamiausias rasti galą nepapra
stai sunkiam Vilniaus klausi
mui.

Artimiausioji ateitis turi at
nešti bent aiškumo tai bega
lo supainiotai padėčiai. Palauk
sim.

Kaunas, I. 4. 22.

Dirbtjaa Ir Importuotojas <•- 
riaušių armonikų pasaulyj. Viša
kiu gatunkų. Pigiau parduosi u na
gu kiti, Dykai lekcijoj* pirkėjam*. 
Rašyki augliukai dėl iaformacijų.

REUMATIZMAS
Išpurtė muskulai, perviariantis akaua 
m a» sąnariuose ir auatingimaa sąnarių 
yra blogiausi Žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto | sunkių ligų. Jei 
kenčiate tuos blogumus, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite, bet 
tuojaus prašalipkitę.
Musų stebėtinos gyduolės Imimui j 

vidurius ir trynimui 
POLO

NELEISKIME DAILININKUI 
ŽŪTI VARGUOSE.

MHR.HERZMAH^A 
<8 RM8U08

Peralktil ava 8413 8a. Maišia* M. 
ga 8*13 Ha. Maistai Si.

ISamd lietuviams tfosraas Kb 
matu kaipo patyrus fcy^rtojsa, aW- 

■‘M'nrsa ir ataierls.
C yda aitrias Ir elinmilluu Mfaa, 

vyrų, moterų ir valkų, gaga? *»s- 
jaumas metodas K-May ir ntehtas 
elektrai prietaisus.

Ofisas Ir labaraterijai IRSI W. 
18th St., netoli Visk St. -

“Naujienų” 10 num. p. V. 
Undaras nusiskundžia, būk lie
tuviams neapeinanti dailė, 
skulptūra ir kad jis pats jiems 
nereikalingas.

Gerai. Bet aš noriu paklau
sti, kodėl p. Undaras save vadi
na skulptorium, kuomet ištik- 
rųjų jis nėra skulptorius. Jis 
turi tam gabumo, tiesa, bet tas 
jo gabumas visai neišlavintas. 
Aš tai kalbu gerai žinodamas, 
nes pats mokinuosi dailė* mo
kykloj jau kelinti metai . Daile 
nėra toks daiktas, kad ką su
galvojęs ir gali daryti. Kopi
juoti iŠ fotografijų, daryti biu
stus, tai niekad negalima taip 
išmokti ir tas darbas niekuo
met neturės savo vertes, ypač 
pas savamokslį skulptorių. 
Pav., skultorius iš marmoro nu
kala biustą, ir jis iš šalto ak
mens padaro kaip gyvą figūrą, 
tarytum ir krutės. Jis jdeda- 
įkvepia dvasią J tą akmenį, iš 
kala charakterio išraišką ir t. 
p. O kurgi pas p. Undarą tas 
yra? Lai jis pats pasižiūri į 
Dr. Kudirkos biustą, kurį jis1 
pats padarė — viena ausis net 
pakaušy, kita prie žandkaulio. 
Kad žmogus ir žinodamas ana
tomiją visgi negali matyti, kad 
tas biustas butų žmogaus, o ne ! 
medinės išvaizdos. O kurgi 
jau tas dailės įkvėpimas gali ! 
rastis? Bcto da, kuris yra mo- | 
kinęsis skulptūros, nedaro plau- Į; 
kų po vieną plauką, kas atrodo h 
lyg virvukės butų susisukę, o 
turi būti išreikštos masės, ku-h 
rios padaro plaukų formą ir išr ( 
pikio šešėlius taip kaip esti gy- j 
varne žmoguje; o mirusiam še-!ti jam, kad jis taip neskurstų, 
Sėlių formos esti aštrios, ne . nebadautų. Parodoje ne vienas 
švelnios. lyra matęs jo biustus, pamink-

Dabar yra laikas pasidėti pinigų pastebėtinai 
pelningon apyvarton

jums bus duotas pilnas tos progos išaiškinimas. Išpildykite 
čia pridėtą ^kuponą, atkirpkite jį, ir prisiekite laiške į Jni- 
versal Chemical Co., 2816 So. Michigan Avė., Chicago, III.

lų pavyzdžiu# ir tt. Reikia, 
kad ji* ir toliau galėtų tą dar
bą veikti, kuriam Jis atsida
vęs. Aš ipatial daig vargo ma
tęs, tokiems darbininkams Ja- 

du p. Undarui kaltinti viauome- bai užjaučiu ir kad ir netur- 
1 nę nelabai butų gražu. Jeigu'-p. tingns esu
Undaras turi noro, tai gali pa- 5 dolerius. Tegul ir kiti lietu 
siduoti geram mokytojui — 
Polasek Art Instituto, ir pasi
mokinęs porą metų pradės su
prasti kas yra skulptūra. O jei
gu nori atsisveikinti su šiuo pa
sauliu, tai tegul nesisavina My
kolo Angelo vardo, kuris gyve
no pusketvirto šimto metų at
gal ir buvo netik Italijoj, bet 
in visam pasauly geriausia 
skulptorius ir tapytojas. O jei
gu negalima gauti pasisekimo 
mokykloje, tai geriau visai tą 
savo užsiėmimą mesti. 

V '
Stebuklų dailėje nėra. Ne

žiūrint kokius gabumus turėsi, 
turi mokytis, o išsimokinęs 
daug ko nuo tavęs galėsi pri
dėti prie savo žinojimo. Be 
jausmo, be • gyvumo ir virpan
čios sielos, nejdėsi dieviškų 
akių savo darban kad kitus Ža
vėtų. A. Valadka,

Art Institute of Chicago.

SADOMENTOL
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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CHICAGOS | 
:: ŽINIOS::

BRANGIAI ATSIEINA 
GATVĖJ GULĖTI.

Skerdyklą streikieriai bal 
suos ar tęsti streiką

\Villiam Hayes, Meat Cutters 
and Butcher VVorkers unijos 
prezidentas’, pranešė, kad kaip 
šiandie įvyks skerdyklų slrei- 
kierių balsavimai, būtent, ar 
streiką dar tęsti ar jį atšaukti 
ir grįsti darban. Tuo reikalu 
jau išsiuntinėta unijos sky
riams nurodymai. Balsavimo 
pasekmės bus žinoma šiandie 
apie šeštą valandą po pietų.

Spėjama, kad unijos viršinin
kai nusprendė šį klausimą iš- 
naujo perbalsuoti po to, ka 
Darbo Departamentas pranešė 
jiems, kad skerdyklų darbinin
kams streiko ginčo išsprendi
me jis netarpininkaus.

žvaigžduotas dėdukas rado 
be sąmonės gatvėj gulintį 
Charles Boss. Jam buvo vi
sas veidas sudraskytas. Vakar 
Maxwello teisme paaiškėjo, 
kad jis buvęs girtas, eidamas 
gatvėj parkritęs ir ipagaliaus 
stivažinetas.

Teisėjas dar jam pridėjo 
piniginės pabaudos $25 ir teis
mo lėšas.

Policistai ir ugnagesiai reika
lauja pakėlimo algų.

Policistai ir ugnagesiai pada
vė vėl prašymą miesto tarybai, 
reikalaudami, kad jiems butų 
pakelta algos. Jis dabar gauna 
$2,(MM) metams, gi New Yorko 
gauna $2,280. Taigi ir jie no
ri, kad ir jiems butų tiek pat 
mokama. Gi ugnagesių inžinie
riai taip-pat reikalauja pakėli
mo algų nuo $2,380 iki $2,500 
metams, kaip New Yorkc 
mokama.

PRANEŠIMA
L. Pasko- 
suslrirki- 

_ r___ ., 2 vul. po 
pietų šv. Jurgio pnr. salėj (Bridge- 
porte) Teiksitės būtinai vist susi
rinkti, nes bus renkama nauja vuliiy 
ba

Cbicugos ir A paleli nkūs 
los Apekritis laikys meti 
mą sekmadienį, sausio 29

porte) Teiksitės

šioms metams.
Pirm. J. Ą. Mickeliunas, 
Sekr. E. Statkienė.

kad

Maudas užvadavo munšainę.

J. Lozicr 3008 So. Wells gat., 
dažnai nusiskųsdavo savo drai 
gams, kad jis jau nuo senai nie 
kur nebegalįs surasti nieko su 
“kiek”. Skystimėlis, kuris 
kitus pakirsdavo taip greit, 
kaip šalna agurkus, jį tik su
erzindavo. Jis to “kicko” išjieš- 
kojęs visur ir niekur nė kaip 
jo surasti negalėjo. Kiek laiko 
atgal, jis, visai nebetekęs vilties 
tatai surasti, paliovė j ieškoti 
ir nusipirko arklį, kurį jis už- 
vardijo Maudu. Pereito antra
dienio vakarą jis tą senai jieš- 
kotą “kiek” netikėtai gavo. Jis 
dabar randasi pavieto ligoni
nėj su perlaužtu žandakauliu.

SUPRANTAMA, “DIDVYRIAI 
MERGAITĖMS RANKŲ NE
BUČIUOJA; BET $110...

J. Jakubauskas, 2032 VV. 21 
place, pačiuose “metuose” vai
kėzas, pavadino jauną mergai
tę, S. Sakalauskaitę, negražiu 
vardu. Pastaroji jį už lai su- 
areštavo.

Pereitą antradienį Maxwello 
teisme Jakubauskas liko nu
teistas užsimokėti $10 pabau
dos ir teismo lėšas už vadi
nimą mažos mergaitės negra
žiu vardu. Suprantama, toks 
teisėjo nuosprendis šitam “did
vyriui”, mažutes mergaitės 
akyse, labai nepatiko. Jis aj>- 
leisdamas teismo kambarius 
iš to didelio piktumo/ir ne 
“onaro”, bandė dar šį-tą mer
gaitei pasakyti. Bet Sakalau
skaitė mandagiai “didvyriui” 
pasakė, kad, girdi, ar daų- tau 
neužtenka... 'ę

Tie mergaitės žodžiai “did
vyrį”, tarsi, šaltu vandenai per- 
pėly, ir jis tuojaus tai jaunai 
mergaitei tiekiog “feisan”savo 
plaštaka gerokai pliaukšterėjo. 
Paskum jis pasileido bėgti. 

^Bet dėduko butą greitesnio ir 
bematant “didvyris”, visas pa
raudonavęs, kaip keptas vė- 

jaunos mergai- 
teisėjo stalo at-

paklausė kame

žys, vėl prieš 
tės akis, prie 
sirado.

Teisėjas jo
dalykas. Gi “didvyris” pasiaiš
kino, sakydamas, kad, girdi, 
jo “didvyriškas” kraujas ne
leidžia jam tokiai jaunai mer
gaitei rankas bučiuoti ir jai 
nusilenkti...

Well, pažiūrėjęs “didvyriui” 
į akis, teisėjas šiais žodžiais į 
jį prabilo: “Jums išnaujo šiin-

mo lėšos užsimokėti. Dacol...

Vėl bomba.
Vakar anksti rytą bomba ap

draskė Pasųuale Messino gro- 
sernę, 926 Polk gat. Savinin
kas gavo du grąsinančiu nuo 
juodrankių laišku, reikalaujan
čiu nuo jo $5,000. Bet jis j tai 
jokios domės nekreipęs.

Nuostolių padaryta nedaug.
Policija spėja ar tik neatsi

naujins devynioliktame warde 
politinis feudalizmas<

Ketvergaš, Sausio 26, 1922
...... .MJ .J .■* ■■ „ĮĮSMJ-i.

REIKIA DARBININKŲ

SUPRANTAMA, REVOLVE
RIS NEAPSIMOKA NEŠIOTI.

—, . ■ .....
Policistas patėmijęs gatve- 

karyj, kad T. Ilinton užpaka
linė kupso. Jis pamanęs, kad 
pastarojo kišeniuje yra mun- 
šainės bravoriukas, jis jį su
areštavo. Gi vėliau pasirodė, 
kad suareštuotojo kišeniuje bu
tą vokiško revolverio.

Pereitą antradienį Maxwello 
teisme Ilinton tapo nuteistas 
užsimokėti $100 pabaudos ir 
teismo lėšas už nešiojimą su 
savim revolverio.

Gi Ilinton, matomai, buvo 
streiklaužys ir bijojo be gink- 
jo vaikščioti. Bet vyrukas gal 
ir ant bausmės neužsidirbo.

PLĖŠIKAI UŽ “MUNŠAINŲ 
ĮKIŠO SAVO KAILIUS.

Du plėšikai, II. Fillhouse ir 
Ed. Davis, sumanė pasivogti 
plaukams “toniko”. Juodu įsi
laužę barzdaskutyklon rado 
ten tris statines medinio alko
holio. Vienas judviejų tuojaus 
biskį jo paragavo ir krito ant 
vietos, (ii jo “frontas” tuojaus 
išbėgo pagclbos. Tečiaus kiek 
vėliau abu pakliuvo dėduko 
rankose.

Pereitą antradienį Maxwello 
teisėjas paskyrė J vienam jų 
dviejų $2,(MM), o kitam $3,500 
kaucijos ir patraukė juodu į 
grand jury teismą.

IŠGĖRĖ PO MUNšAINŲ; 
ABU NEGYVI.

W. Slapeczny, 38 metų 
žiaus, smuklininkas, ir M. 
barszyk, 53 metų amžiaus, pe
reitą sekmadienį išgėrė abu po 
stiklelį munšainės ir už kiek 
laiko abu krito negyvi.

iim-

PASITENKINA SAVO ALGA.

Policijos galva, Fitzmorris, 
pranešė, kad, jeigu jam bus 
pakelta alga nuo $8,(MM) iki 
$10,000 metams, jis tuos $2,(MM) 
paaukausiąs policistų šelpimo 
fondui. •

SUGAVO DU POLICISTŲ 
VAGIANT.

J. Morley ir C. 
sugauti vagiant, 

iš

H. 
tapo 
tuojaus atstatydino 
bos.

Carison 
Juodu 
tarny-

PLĖŠIKAI APIPLĖŠĖ 
DVI MERGINAS.

Trys plėšikai 
privažiavo prie Miss Anna 
Wolf ir Miss Edith Olenick ir 
prie pastarosios namų, 6464 
Bosworth Avė., jomdviem nu
vilko kailinius vienos vertės 
$900, o kitos — $350.

automobiliu 
Miss

NUSIŽUDĖ DAKTARAS

Pereiti^ pirmadienį nusinuo
dijo I>r. Ernest Algoth, -5412 
N. Clark gat. Jis, sako, 
žudė dėlto, kad jo pati gavo 
persiskyrimą ir atsiėmė 
udviejų du kūdikiu, 
pati persiskyrė dėlto

nusi-

iš jo
Gi jokad jisr nusigėręs žiauriai su ja ap

sieidavęs.

Turės “pasninkauti,” arba 
neteks $350,000.

Mrs. Minine P. Atvvood už
raše savo turtą vertės $350,000 
dviem savo sunam, jeigu juodu 
iki jos mirčiai nerūkys ir ne
gi rtuokliaus.

Atpigo doleriai.
J. T. Russcli, National 

ciation of Meat Councils 
zidentas, pranešė, kad dabarti
ne dolerio vertė yra 75 centai, 
palyginus su prieš karine dole
rio verte.

Asso-
pre-

Teko geras grobis plėšikams.
Plėšikai susprogdinę Mrs. 

Edith Palmei’ kambarius pavė
nė dolerio vertė yra 72 centai, 
ir žiedų vertės $13,(MM).

Lietuviu Rutulta
BRIGHTON PARK.

Sausio 22 dieną Jonas ir Ona 
Balčiūnai, 4014 So. Mapleftvood 
avė. kėlė pokilį dėl susilauki
me pirmo sunaus, kuriam davė 
vardą Vitautas. Pokily daly-

Antanas Bal-
Jurgis ir Ele-

i 1.50; Edm.

Kad tą pokilį,padarius labiau 
minėtiną, buvo sumanyta pada
ryti mezliavą Lietuvos karei
vių naudai, kurie gina savo 
kraštą nuo puolikų lenkų. Au
kojo: Jomis ir 
čiunai po ,2 do 
o no ra Vascįžįu
ir Veronika Remeikai 1.00; F. 
Ažusenis, Jur. Povilaitis, Fel. 
Gurauskas, Paul. Žurauskiene, 
Jonas Vasdžius, K. Varakonis, 
Pov. Balčiūnas, Teodora Vare- 
kojutė, J. Klanauskas, 
Cepela ir J. Kunca po 
daikte $17.50.

Tie 17.50 arba 3380 
pasiųsta per Naujienų
Siuntinio skyrių Lietuvos Rau
donajam Kryžiui, Kaune. A. B.

Doni.
$1. Viso

auksinų

ROSELAND.

tų parapijos knygyne buvo (L. 
L. Paskolos stočių dviejų val
dybų susirinkimas. Senoji val
dyba rezignavo, jos vietą užė
mė naujoji. Labai liūdnas se
nosios valdybos raportas finan
sišku atžvilgiu. Pramatoma 
daug nemandagumų [?—Red.] 
ir labai daug laiko buvo duota 
[kam? — Red.] <Iel kokios 
priežasties apyskaita neaiški. 
Iš ko tas paeina, bus tolesnei 
aiškiau.

Ateinantį sekmadienį, sausio 
29 d., 12:30 vai. po pietų šau
kiamas vietos ir apielinkės ko
lonijų lietuvių draugijų atsto
vų ir viršininkų susirinkimas 
Visų šv. parapijos svetainėje 
pasitarti dėl surengimo protes
to prieš lenkų puolimus Lietu
vos. — Ten Buvęs.

Pranešimai
Susivienijimas Bridgeporto Draugi

jų statys scenoj “Blindą’, svieto ly
gintojas” kovo 12 dieną, šv. Jurgio 
salėj. Visas pelnas skiriamas Chica- 
gos Lietuvių Auditorijos pastatymui. 
Prašome kitų draugijų tą dieną ne
rengti vakarą, kad nepakenkus šiam 
svarbiam reikalui.—Komitetas.

Repeticija “Blindos” neįvyks trečia
dienį, sausio 25, dėl Miko Petrausko 
koncerto.

Susiv.* Bridgęport D-jų Komisija.

Roseland. — Auksinės žvaigždės 
Liet. Pasilinksminimo ir Pašalpos 
Kliubo nepaprastas susirinkimas bus 
laikomas ketvirtadienį, sausio 26 d., 
7:30 v .v. Kliubo Rūmuose, 158 E. 
107-th St. Visi nariai kviečiami su
sirinkt laiku, yra svarbių reikalų.

—Valdyba.

North Sidos Draugijų Sąryšio Viešo 
Knygyno delegatų metinis susirinki
mas įvyks ketverge, sausio 26 d., kaip 
8 vai. vakaro. Viešo, Knygyno svetai
nėj, 1822 Wabansia Avė. Delegatai 
visi susirinkti, nei daug yra svarbių 
reikalų apsvarstyti.

—Sekr. A. Vilis.

S. L. Ex-Kareivių 3-čios Kuojos su
sirinkimas įvyks penktadienį, sausio 
27, 7:30 v. v. šv. Jurgio svet. Yra 
svarbių reikalų, visi nariai malonėkit 
atvykti laiku.—Valdyba.

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo mo 
tinis susirinkimas įvyks šeštadieni, 28 
sausio, 7:30 .v v. Aušros svetainėj, 
3001 So. Halsted Str. Draugai, ma
lonėkit visi susirinkt paskirtu b.iku, 
nes turim išrinkt de.) bininkuj baliui, 
kuris įvyks 26 vasario, Mildos svetai
nėj— Prot Rašt. J. M. Vainauskas.

North Side. — Koncertą ir balių 
rengia Pirmyn Mišrus Choras Liuo- 
sybės Svetainėj sekmadienį, sausio 29 
d. Visas pelnas skiriamas Viešajam 
Knygynui palaikyti. Kviečime publi
ką atsilankyti.—Komitetas.

Bridgęport. — Lietuvių švietimo 
Draugija rengia koncertą iškrutamų
jų paveikslų rodymų šiandie, sausio 
26 d., 5:30 v. v. Raymond Chapelčj, 
816 W. 31-ma g-vvė. Kviečiame pub
liką gausiai susirinkti. Įžanga r.emo 
karna. -—Komitetas.

ASMENįl JIESKOJIMAI
JIEŠKAU BROLIŲ PO VARDAIS: 

Vaclovo, Jono ir Kazimiero Paulaus
kų Šiaulėnų valsč., Stelmokų kaimo. 
Turiu svarbų reikalą dėl žemės. At
sišaukite: Bronislava šiaudikienė 3791 
Archer Avė., Chicago, III.

DAILININKAS APOLINA- 
ras Šimkevičius-Šimkunas gyve
nantis Kaune ant Mickevičiaus 
gatvės No. 16 jieško savo krikš
to tėvo, A. Barkevičiaus.

JIEŠKAU SUNAUS LIUDVIKO 
Nainio, kuris prasišalino nuo manęs 
iš Pittsburgh, Pa., apie šeši mėnesiai. 
Girdėjau, buk apie New Yorką randa
si ar pačiame New Yorko mieste. La
bai malonęčia, kad jis pats atsišauk
tų arba žinanti kad praneštų, nes tu
riu labai svarbų reikalą.

LOUIS NAINIS,
107 Grantham St., N. S. Pittsburgh, 
Pa.

JIEŠKAU puseserčs Masaičiutės, po 
vyru Kaminskienės, iš Lietuvos, Su
valkų rėd., Liudvinavo miesto. Pasku
tinį nuo Jos laišką aplaikiau iš Brook- 
lyn, N Y., o dabar nežinau kur būva. 
Turiu svarbų reikalą. Teiksitės atsi
šaukti, arba kas ją žino, malonės pra 
nešti, už ką busiu dėkinga. Ona Si- 
danavičienė, po vyru Lelešiutė, P. O. 
Box 146, Frankfort Heights, III.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS PUSININ- 

kas į lietuvišką dirbtuvę. Biznis 
išdirbtas ir išplėtotas po visą 
Amerika, tMašinos yra 'Visos naujos; 
lirba apie 30 žmonių; išleidžia
me apie už $10,000 dirbinių į 
mėnesį, žmogui su $6,000.00 
yra proga. Atsišaukite 168 N. 
Michigan Av. Kambarys 200. 
Chicago,. III.

RIKALINGAS PARTNERIS, KU- 
ris sutiktų suorganizuoti kompaniją 
naujai išrastam dalykui, su kuriuo bu 
tu galima gerai pasioelnyti. Tokia 
kompanija į metus laiko padurytų ke
lių šimtų tūkstančių dolerių pelno. 
Ži n geidaujanti orgaiiz avimu tox;o pei 
n’: go biznio, malonėkite atsišaukti 
tvo.u’us laišku Naujienos 1739 So. 
Halsted St., Box 523, arba Te!.: Lafa- 
yette 1044. 1 ..

JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO MOKINTIS Į 

bučernę. Esu jaunas, apsukrus vai
kinas. Dirbsiu porą savaičių be jo
kio užmokesčio.

J. ŠIMUTIS,
8321 S. Kerfoot Avė.

REIKIA DAIMKI
ryrwnu»^r>jTurTf> jrj-i.fnni.imrn.^rrTifi -*n----- - — ~ .

MOTERŲ
MERGINA PRIE 

namų darbo; gera mokestis, 
šeimyna. Kreipkitės tuojaus 
po pietų iki 8 vakare.
4630 S. Ashland Avė.

Room 1 ąntras floras.

REIKALINGA 
abelno 
maža 
nuo 2

REIKIA PATYRUSIŲ ir NE- 
patyrusių moterų popierių sor- 
tavimui. Kreipkitės:

1451 S. Peoria St.

RE1KAILINGA Moteris ap
žiūrėjimui 2 vaikų ir namų; ge
ras mokestis, boardas ir 
mas.

JOSEPH GIRICH, 
660 W. 14th St.

r u i-

REIKIA DARBININKU
_________ VYRŲ_________

REIKALINGAS BUČERIS 
suprantantis savo darbą. Atsi
šaukite nuo 4 iki 7 v. vak.

1314 S. 49th Ct.
Cicero, I1L

________VYRŲ_______
REIKALINGI Į DARBĄ SU- 

manųs vyrai, po vieną kiekvie
noj lietuvių kolonijoj. Reikia 
mokėt susikalbėti angliškai. 
Darbas lengvas, ir žmogus su 
gabumais gali uždibti $400.00 į 
mėnesį. Atsišaukite iš įvairių 
kolonijų rašydami 'lietuviškai 
šiuo adresu, kurį aiškiai užrašy
kite ant konverto:

ERWIN MILLER CO., 
1207 Garland Bldg., 
58 E. Washington St., 
Chicago, Illinois.

VYRŲ REIKIA ŠIOFERIŲ DIDE- 
lėn Taxi Co. Gali padaryti $150 į 
savaitę. Kapitalo reikia $400. Išmo
kinsime veltui. Nuolatinis darbas, ge
ra alga; biznis. Chicagoj Bukie pat
sai bosu. Diamond'Taxi Agency. 82 
W. Washington St. Room? 525

PARDAVIMUI
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Vidutinio dydžio rakandų 
krautuvė, geroj vietoj. Parduo
du pigiai arba priimsiu žmogų į 
partnerius, nes vienas negaliu 
biznį prižiūrėti kaip reikia. At
sišaukite: 1547 W. 51 St. Neto
li nuo Ashland Avė.

PARDAVIMUI BUČERNfi ir GRO- 
sernč, visokių tautų apgyventa. Biz
nis išdirbta per daugelį metų. Par
davimo priežastis partnerio liga. 
Parduosiu greitu laiku ir pigiai. No
rinti padaryti gerą gyvenimą, kreip
kitės: 8856 Lowe Avė., arba Tol.: 
Stevvart 9074.

.........--1 -

PARDAVIMUI PULRUIMIS, 
7 stalai, geras biznis, parsiduo
da pigiai. Atsišaukite:

901 W. 14ts St.

PARDAVIMUI EXTRA PIGIAI 
Starck player pianas. Kaštavo 850 
dol. parduosiu už pusę kainos. Atsi
gaukit:

Tel: Chesterfield 492
9431 Chaplin Avė Bumside 

arba 10701 S. State St.

PARDAVIMUI BARBERNfi, LA- 
bai pigiai 4610 S. Marshfield Avė. 
Kreipkiflės kas vakaras po numeriu 
4739 & Honore St. Tel. Lafayette 
5964
r*............. "  .........   ■ ......——-

PARDAVIMUI BUČERNfi ir GRO- 
semė ant Town of Lake, beveik vienų 
lietuvių apgyventa: 1 ice box veltas 
$500.00, trejos vogos, (skalse) —$400. 
2 geriausi show casai, vertės $200.00 
4 čounterei po $50.00. Visos lentynos 
stakas ir viskas kas yra Store. Par
duosiu už $1,175.00. Atsišaukite grei
tai: 4537 S Pdulina St

PARDAVIMUI BUČERNfi ir GRO- 
serne visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. Parduosiu pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsim ant vie
tos.

2722 W. 47th St.
Lafayette 5864.

PARDAVIMUI BUČERNfi IR GRO 
šerne geroj vietoj. Biznis gerai eina. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos, arba mainysiu ant namo tik su 
savininku, ne per agentą.

710 West 33rd St.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, biznis,nuo seniai iš
dirbtas, 4 kambariai pragyveni
mui, kolonija tirštai lietuviais 
apgyventa. Parduosiu pigiai.

3201 S. Auburn Avė.

• PARDAVIMUI SALIUNAS GERA, 
kampinė vieta, prie Stock Yards. Biz
nis išdirbtas per ilgus metus, visokių 
tautų apgyventa. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos.
Ęreipkitės:

4458 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS LABAI 
geroj viętoj, netoli geležinkelio ir di
delės Kilnpa Runtauzės. Saliunų nė 
ra per 6 blokus aplinkui. Biznis ge
rai eina. Pardavimo priežąstis— li
ga. Moteris ilgai serga, negaliu 
pats vienas laikyti.

2125 West 63rd St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GERA 
vieta, biznis nuo senai išdirbtas, ly- 
sas ant 3 metų, tarpe 2 didelių dirb
tuvių didžiausias strytkarių privažia
vimas iš visų miesto kraštų. Kas ši
tą vietą nupirks, tas nesigailės. Prie
žastis pardavimo— savininkas turi 
2 bizniu. 2607 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, GERA 
vieta, lietuvių ir kitokių tautų apgy
venta; 5 ruimai pragyvenimui. Lysas 
taip ilgas, kaip pirkėjas norės; par
duosiu cash arba mainysiu ant kokio 
norint turto. Atsišaukite 3601 S. 
Lowo Avė. Tol.: Yards 1833.

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
roj vietoj; biznis išdirbtas, tarpe lie
tuvių, lenkų ir kitų tautų. Parduosiu 
pigiai. Pardavimo priežastis -—turiu 
du saliunu. Vienas po No. 3355 So. 
Morgan St, o antras 4250 So. Ash
land Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, PUSfi 
i arba visas su barais Kas noria, ga
ilės imti ir nanvą. Svetimtaučių ap

gyventa vieta ,biznis gerai eini. Par
davimo priežastį patirsite ant vietos. 

927 W. 54th St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI SALIUNO 

fixtures labai prieinama kaina. 
Savininką galima matyt visada. 
Jim Andrews, 902 W. 38th PI. 
Tel.: Yards 5216

PA RD A VIMUI SALIUNAS, 
visas arba tik pusė, labai gera 
vieta bizniui, 4 kambariai dėl gy 
veninio. Parsiduoda labai pigiai, 
nes yra didei svarbus reikalas 
parduoti 3159 S. Halsted St.

RAKANDAI "
5 KAMBARIŲ VfiLIAUSIOS MA- 

dos rakandai turi būt urnai parduoti 
antsyk ar atskirai už teisingą pasiū
lymą. Tapgi grojiklis pianas pri
jungta Ukelele ir didelis dubeltava 
sprendzina phonograpas su rekordais. 
Viskas gvarantuota. Rezidencija.

1922 S. Kedzie Avė.

NAMAI-2EME.
PARDĄVIMUI 2 FLATŲ 5 ir 6 

kambarių, 4 metų senas namas; mau
dynė ,gasai, elektra, 36 pėdų lutas, 
furnace, pirmas floras, aržuolo tri- 
mingai. $800.00 cash, balansą $80’ į 
mėnesį. Rendos $80 į mėnesį. Kaina 
$7,300.00. McDonnell, 3517 Archer 
Avė.
.......... 4-' ■ i
SUUTOK MOKĖJUS RENDĄ!

Ateik ir pamatyk musų naujos ma
dos bungalows po 4 kambarius kiek
viena: skiepas elektra, gasas ir mau
dynės. Viskas puikiausiai padaryta, 
visi įrengimai sudėti ir apmokėti, že
mos kainos. $500 įmokėti, likusius 
kaip rendą; arti mokyklos ir 3-jų gat- 
vekarių linijos. 30 minutų iki vidur- 
miesčio,

Turime lotų puikiausioj vietoj ir ge 
riausia transportacija Chicagoj. Biz
niams ir rezidencijoms. Namus stato
me kokių tik kas nori su mažu įmo- 
kejimu. Lotų kaina $200 ir aukščiau.

WM. D. MURDOCK & CO., 
4400 S. Kcdzio Avė., arti Archer Avė.

Matykite Zewert. Ofisas atdaras 
nuo 9 ryto iki 7 vak. taipgi ir nedūl- 
dieniais.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, 1 fruntinis setas, pečiai; angli
mis šildomas ir virimui, ir gašlius 
virimui taipgi daug kitokių daiktų, 
kurių nėra galima surašyti. Parduo
siu visai pigiai iš priežasties šeimy-, 
niško gyvenimo >suirimo. J. Stankai
tis, 638 E. 92-nd PI.

BRIGHTON PĄRK
Namas su saliunu pardavi

mui.
4510 S. Califomia Avė.

AUTOMOBILIAI
RETAS TOK!? BARGENAS
Oakland 5 pasažierių touring auto- 

mobjlius, geriausiame mechaniškame 
padėjime. Tajerai kaip ir nauji, šis 
automobilius tik-ką perėjęs dirbtuvę, 
permalevotas ir nikeliuotas, faktiškai 
atrodo kaip naujas automobilius.

Padarėme specialę kainą ant šito au 
tomobilio ,kad pardavus šią savaitę 
už $400 pridedant ekstra taijerį ir vi
sus reikalingus įrankius.

Lengvi išmokėjimai 
Dirbtuvės brenčius

OAKLAND MOTOR CAR CO., 
2425 Michigan Avė. Tel. Calumet 4310

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI —447 E. 44th St., ar

ti Grand Boulevard; 3 (aukštų ir 
skiepas mūrinis namas ir akmens 
namas 3 flatų, 7, 8 ir 8 kambarių, 
apšildomas. Cash $3,500. Kaina 
$13,500.

PARDAVIMUI—618 W. 26th St., ar
ti VVallace St., 3 aukštų ir skiepas 
mūrinis namas; akmens namas 8 
flatų, 7, 8 ir 8 kambarių, pečiaus 
šiluma. Cash $2,500, kaina $9,000

PARDAVIMUI — 2826 Emerald Avė., 
2 aukštų ir sklepak mūrinis namas, 
2 fl. ir garadžius, 2 Šeimynų ant
ras aukštas, 7 kž mbariai pirmam 
flore. $2,500—Karna $7,500.

PARDAVIMUI — šiaurvakarinis kam 
pas Emerald Avė. if* W. 25th PI., 
2 aukštu ir skiepas, murinip na
mas; 6 flatai 5 ir 4 kambariai kiek 
vienam. Cash $2,500. Kaina $6,500. 
Tifrime paskolos ant aukščiau minė
tų praperČių ir dabartiniai savinin
kai nori dabar parduoti, kad išly
ginus savo tėvų palūkanas.
ŠIE YRA TIKRI IR SENŲ LAIKŲ 

BARGENAI ir NE YRA AUKŠTOS’ 
KAINOS.

! Taipgi 3057 S. Halsted St. Krautu
vė ant rendos 25x75. Galima užimti 
apie kovo 1.

KOCH & CO., 
2603 S. Halsted St.

Tel.: Yards 1148.

Okiy Bargenai
120 akrų farma, geriausi žemė ir pui
kus budinkai; guvuliai ir mašinos. Kai 
na tik $8,000.

80 aknj farma, su gerais budinkais, 
gyvuliais ir mašinomis. Parduosiu ar
ba mainysiu ant gero namo.

60 akrų farma su puikiais budinkais 
be gyvulių. Žemė visa lygi ir gera. 
Kaina $4.500.

40 akrų farma, lygi gera žemė. 
Nauji budinkai; gerai aptverta ir ant 
gero kelio. Kaina $2,500.

Turimo farmų visokio didumo par
davimui ar mainymui Su pirkimo ir 
mainymo reikalais kreipkitės prie 
mus: į

SLONKSNIS & STRAVINSKAS 
3437 Walluce St., Chicago.

Yards 2242. Reikalaujame agentų.

MAINYMUI
6 pragyvenimų mūrinis namas, la

bai geram stovyj ir išmokėtas; geroj 
vietoj ant Bridgeporto. Savininkas 
nori mainyti ant puikaus namo į 
South ar South West Sides.

Turėdami bile kokį namą ar farma, 
bile kur: kreipkitės prie mus, mes iš
mainysime. Mes daugiausiai speciali- 
zuojam mainymais.

SLONKSNIS & STRAVINSKAS 
3437 Wallace St., Chicago.

Phone, Yards 2242 .

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ PUI- 
kus mūrinis namas, su (“hardware”) 
bizniu. Priežastis pardavimo, važiuo
ju į kitą kraštą. Parduosiu labai pi
giai. Atsišaukite:

P. A. LEMONT ,
5133 S. Halsted St.

&--------------------
PARDAVIMUI — 508 W. 81-st PI. 

5 kambarių medinis namas; ištaisy
ta gatvė ir apmokėta. Kaina $2,400. 
[mokėkit $500 cash, likusius remto
mis. Kreipkitės: W. H. Brinkman.

8688 Vincennes Road

PARDAVIMUI BEVEIK NAUJAS 
mūrinis namas 2 pagyvenimų po 5 
kambarius: furnace šiluma, elextrog 
šviesa, maudynės, cementuotas skie
pais ir viskas įtaisyta pagal naują 
madą. Parsiduoda ant labai lengvų 
išlygų, arba priimsiu lotą, automobi
lių arba kokį biznį kaip pirmą Įmo
kė jimą. Atsišaukite pas F. J. Sze- 
nvet, 4217 Archer Avė.

FARMOS
Didelis nupigimas farmų. 

Mes keli ūkininkai susidėjo
me ir norim patarnauti ko- 
teisingiausiai lietuviam. Ku
rie manote pirkti farmą, 
dabar geras laikas mums pa 
rašyti, o mes prisiusime in
formacijas ir daugelį gerų 
čarmų surašą iš musų gra
žios apielinkės. Adresuokite 
taip:MICHIGAN LAND CO.
P. O. Box 7 Hart, Michigan

MOKYKLOS

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau
drapanas.

Mokiname: patrinų padarymui, 
tirpimo, *pritaikymo ir siuvimo; 
kleaoa. dienomis Ir vakarais.

Spscialis skyrius moidniaiul ope
ruoti siuTwrs mašiną. Maliną va
ro auglta elektros spėka, kaip kad 
Ifriaucių šapose.

Master Sewing School
Principais) 

JOS F. KASNICKA 
190 North State SL 

Kampas Lake St. 4-fl. 
h ~

P-lis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti te 
dssinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Spscialis instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN PESIGNING
Reom 402, 69 E. Adams St.,

Te!:. Harrlson 1421. Chlcage.

Mokinkis dresuaaktnf.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ąr 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos biz 

niavoms merginoms, pasiriuvimul 
sau dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES

MIS g. Malsted gi.

Kreipkitis ypatiikai arba ražy- 
idt iilysru paHausdaml.

Sara Patek plradninki.

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

Mokinama anglu ir lietuvių kalbą, 
aritmetikos, istorijos, geografijos ir 
visų high school Žakų.

Sunaudokite liuosus vakarus pasš- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Ave^ 

Chicsgo, HU „ (
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KADA Ui KUR MAUNA
MA KVIECIAL

ne, ULinoise, Iowoj, Wisconel
ne, piet. Minnesotoj, Nebras- 
koj, Aukštutinėj Kanadoj, Ru
munijoj, Bulgarijoj, Austrijoj, 
Vengrijoj, piet. Rusijoj, Vokie
tijoj, Šveicarijoj, piet. Angli

joj.
Riigpiuty. — Vidurinojoj ir 

šiaurinėj Minnesotoj, Dakoto- 
7 se, Manitoboj, žemutinSj Kana

lus Kolumbijoj, Bel-
Brita- 
Lietu-

Rusija].
Lapkrity. — Peruvijaj, pie

tų Afrikoj.

joj Pietų Valijoj.

Sausy. *— Australijoj, Nau
joj Zelandijoj, Čilėj. Argenti-- 
noj.
a ^*<71 m?ni - • maniiui
Aukštutiniame Afgipte, Indijoj.; d . Britį.

Balandy - Hutinianie Ai- ; Olandijoj, DidSjSj 
R1pte, Indijoj, Syrijoj, Kupro n Le .
ąabj, Persijoj. Mažojoj Azijoj, . VWurinSj Uujij()j 
Meksikoj, Kuboj. i Rugsėjy ir Spaly. — ___

Gegužy. Tetose, Algeri- Švedijoj, Norvegijoj ir š. 
joj, Vidurinojoj Azijoj, Chini- 
joj, Japonijoj, Marokkoj. ,“j

Biržely. — Califomijoj, Ore- ’M 
gone, Mississij>pi’jc, Alabamoj, 'į 
Georgijoj, š. Čarolinoj, P. O- Ž 
rolinoj, Tcnnesset4. Virginijoj/^ 
Kentucky’je, Kansase, Arkan- 
sase, Utah’oj, Coloradoj, Miss-; 
ouri’je, Turkijoj, Graikijoj, Ita
lijoj. Ispanijoj, Portugalijoj; 
Piet. Frandjoj.

Liepos mėn. — Naujoj Ang
lijoj, New Yorke, Pennsylvani- 
joj, Ohio’j, Indianoj, Micbiga-

škoti-

0RKE8TRĄ--BENĄ S
Pąrwpin« vleoklem* y 

to

J. SAUKAS «

N

1
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Yra jia tikrai pa ve ingi lankiai. Ne
doras ligas su tolin sekančiais pa- 
ačkmials tankiai gali būti prašalin
tas turent tam tkrus vaistus.

Severais 
Cough Balsam

(Severo Balzamas nuo kosulį) na 
doda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, palengvin sukepi- 
mo. pradeda skrepliavimą ir padara 
kvipavimą lengvesni. Kaina 25 ir 
60 centai.— Severą'* Cold and Crlp 
Tablete (Severo Plyškelei nuo Per
sišaldymo ir Gripos) sulaiką persi
šaldymą nededant jam išsivystyti. 
Kaina 50 centai. Visose Aptiekose.

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

S

r iu
T7

AB1IJW i I ii 1 r n ■ ■ —
pas yra Yerkes observatorijoj, 
Williams Bay, Wis. Jo žiuro- 
masis stiklas turi 40 colių. Sti
klas Kanados teleskopui tapo 
padiri>taa Belgijoj, o kaiŠtas 
Pittsburghe, Pa.

DIDŽIAUSI TELESKOPAI 
PASAULY.

Didžiausias atšvaistinm tele
skopas pasauly yra Kanados 
valdžios laboratorijoj, kalne 
Little Sanitch, šešiose -myliose 
atstu nuo Viktorijos, B. Ko
lumbijoj; jo atšviečiamasis sti
klais turi 72 colius. Didžiausias 
spindulius perlaužiantis telesko-

Kenčiančios Viduramžės
Moterys

DR. A. MONTVID 
' Ustavis Gydytojas ir Chlrsrgm 

M Rasi Washingtoa Si. 
valandos: nuo 11 11d Ifi ryta.

Telephsne Central 884 
1824 Wabaiula Ava.

MRS. A. M1CHN1EWICB 
AKUšERKA

8101 B. Hatoted 8tn kampas 81 *41 
Viename namą su Dr. IfonktfvUtus* 

Tel. Boulevard 9708
BaiguM Ak» 
ierijo* koląg-t 
ją; ilgai prak 
tikavusi Pens 
•Ivanijot ftov 
pitallsa. Pa 
■ekmingaf pa 
tarnauja pri« 
gimdymo. Du< 
da rodą viso 
kioM ligose b 
kitokiuose re) 
kąluost mo

LAIVAKORTES
Lietuvon ir iš Lietuvos

J

ginoms.

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
56 Centai už 100 Auk.

arba \
180 Auk. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
* / District Bank

State Bank— 
Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

Mrs. Linton pasako kaip jai 
pagelbėjo Lydia E. Pink
liam Vegetable Compound 

šiame periode.

DR. A. R. ILUMENTHAl
J--------- 1

OR, CHARLES SEGAJL

Meterilgą, Yyniką (fe 
" Vaiki Uffų. 
OFISO VALAJiDOSl

Ofisą* 
k Ashland Are- 
Cltcaro, lUisois.

T. Puilman M®

L SHUSHO 
irau
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę Ir kūdi
kį laike ligos. 
1-0929 S. Stata St.

Chicago. IJ1.

IŠJdą SpedaUstM
A649 S. Ashland AlUNAUJIENŲ ofisai parduoda laivakor

tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

(fe NAUJIENŲ ofisus nepasitenkiaa vien 
laivakortės pardavimu, bet' stengiasi 
kuogeriauala patarnauti keliautojams ir 

visu kito juos aprūpinti.
(fe SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 

kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu taikiu 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus. > ' _
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. • s Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

UŽMUŠI 
SKAUSMU 

Su Tarputinu 
Tarpu t yna s prašalina skausmą 

UMAil Mokslas pasako, kaip jis 
persigerta gilyn ir nueina prie skau
damos vietos. Tuojaus pradeda 
skausmą išvyti I Skausmai greit bus 
prašalintas kaipo magiškai.

Naujas išradimas Turpo, turįs visas w ___ __ r____
tarputyno misteriškas gydym-o ypaty- mijo jūsų pagarsinimą 1 ai kraity j • Ir 
bes su kitomis gydančiomis ypatybė- sako: Hftmei viską ką tik pamisli- 

Nedegina, pūslių nesutraukia ti galėjai, dabar aš noriu kad im- 
nesutepa — nei ne aliejuotas tume: Lydia E. Pinkham Vegetable 
...i.J..! Prašalina slogas, ger- Compound!” Liepiau parnešti ir urnai 

„u.. 4.—.i... pradėjau geriau jaustis jis pri
dūrė: “Aš noriu kad imtumo5 šešis 
butelius’. Taip ir padariau, o dabar 
užlaikau stubą, atlięku pati savo dar
bą, dirbu per dienas ir jaučiuosi la
bai perai. Sakau kiekvienai apie Ve- 
ge.able Compound savo draugei, ku
rių daug turiu, kad ne tas, hučia 
nepasveikusi”. — Mrs. R J. LIN
TON 1850 West 33-rd AVenue, Dcn- 
ver, Colorado

Po perskaitymui panašaus laiško 
kaip kad aukščiau tilpsta, kuriuos 
taukiai garsiname, kaip gali moteris 
iškęsti ne ėmusi Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compound jei ji reikalau
ja pagelbos? Jis pagelbsti, kuomet 
kitos gyduolės nepagelbsti.

mis. 
arba 
nei nesmirdi! ] _
klės skaudėjimą, gilų kosulį, tonsiluh, I 
reumatiškus skausmus, dieglį, kruti
nės plėvės uždegimą, katarą ir neu
ralgiją. Urnai veikia prašalinime gal
vos skaudėjimą, kojų nesmagumus, 
įsipjovimą, skausmus ir dieglius.

Turpo taip stebėtinai persigerianti 
gydymo spėka, vartojant išlaukiniai 
ir kūnas visas gerai jaučiasi. Tik 
biskį reiki krutinę arba gerklę juomi 
patrint, o veikimas kiaurai pereina
mas ir greitai paliuosuojantis, kuri 

S Vuojaus patemysit.
*'-^vJekentėk! Ne leisk skaudėti Pra- 

šalink skausmą ŪMAI su Turpo. — 
Tarputyno mostis susideda iš tų se- 

« povynių patikėtinų gyduolių, Mentho- 
lo ir Kamparo. Klausk bilc vaistinin- 
ko Turpo y- 30c. ir 60c. puodelis.  

h

f ii
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Denver, Colorado. — “fimiau Lydia 
E. Pinkham Vegetable Compouad per 

septynis metus ir 
negaliu apsakyti 
kiek man jęero pa
darė. Jis y.-a ge
rai kaip jaunoms, 
taip ir senom* ir 
aš visuomet užlai
kau butelį namuo
se, kad kada prisi
eina turėt Lydis E. 
Pinkhanv, kad jm- 
18čia pasigąlhlti. 
Mano vyras patė-

M. Btrtmutf

vW'.'

Telaphoee Yarda 5*32

M. M. STUPNICII
8IRT Be. Herąea

Cklcagn, liL 
VAjhAWDOSi Bue 8 Iki U ryU 

ty 5 iki 8 vakare.^

NedCUomi* nu* 11 vai 
ryte iki 1 »al. ji* pta* 

feiefoaa* Dreaei 28M

DR. S. BIEŽIS 
•TDYTOJAS IR CH IK URBAS 

X-Spinduliai
Oftaa* 2201 W. 22nd St., knmpaa 8. 

Leavitt St. Tel. (Jonai 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd Si.

Tel. Lufayette IS88.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10 pietį.

Tel. A natU 757

pK. MAVTA 
DOW1ATT—SAS8.

II ClttemljM u

Dolerinis Gasas Palygynama 
su Maisto . Kainą Laipsniu

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1789 S. Halited St, Chicago

Ofiso Tel. Blvd. 7828 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOLTS 
Lietuvis 

•TDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą | 

4601 SO. ASHLAND AYB.
Va!.: 10:30 iki 12; 8:30 iki I ir

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

Ham.: 2914 W. 48rd Street.
Tel. Lafayette 268

SEPTYNIOLIKA metŲ atgal, gasas buvo pardavo- 
jamas Chicagoj po $1.00 už tūkstantį kubiškų pė

dų. šiandien ir vėl žemos kainos galėję.
\

1905 gyvenimui reikalingi dalykai buvo pigus, bet 
nepanašiai gasas, kainos iškilo ir pasiliko aukšta
me laiptenyje. Žemiau tilpstanti lentelė yra parem
ta ant abelnų retail kainų, kurios tęsėsi nuo 1905 ir 
1921, aiškiai nurdo šį kilimo tęsimasi.

1905 1921

LIETUVONSvidish
.Aiirlcan
LIhv
Pirmas pmaMeriams patarnavimas ii New Yorko iki LIEPOJ AUS 
per Gothenburgą, Švediją. Pasaiisriai bus transperuojami ant jūrių 
tiesiai į Lispojų.

S. S. STOCKHOLM------------ --------- Sausio 31, Kovo JI, Bal. 18
Trečios klesos pasažieriai talpinami i kabinus turinčius 2-4 lovas.
Švedą vizos yereikia. Kreipkitės į vietinius agentus.

SWEDISH AMERICAN LINE,
24 State StM New York, 70 E. Jackson Stn Ckicage.

****** ihidriaBt a*dMdt«ni«ą.

DR. M. STAPULIONIS 
Gydai be gydsolią ir be onencHa 

8347 Kmerald Avė.
9 1M 11 ryte ir 9 iki 10 vakarą 

Tel.: Boulavard 9397
7B1 W. 18-ta gat. 2 Iki | rak.

Tai. t CanaJ 279

Sirloin Steak .. (už sv.) 
Lamb Chop (už sv.) 
Roast Pork .... (už sv.) 
Lajiniai (už sv.)> 
Vištiena ........ (už sv.)
Codfish .. (už sv.)
Salmon___ _ (už sv.)
Bulvės. (bušelis)
Miltai .... (\\ bačkos) 
Oisteriai (puskvorte)
Pienas ......... (kvorta)
(Viršuj tilpę skaitlinės paimtos 

nako ir metraščio

.09

.16

.14

.12

.18

.90
1.60

.20

.06

Pakilimas 
nuošimčio 

200% 
362% 
333% 
194% 
221% 
192% 
150% 
256% 

86% 
150%

.45

.60

.39

.47

.45

.35

.45
$3.20
2.98

.50

.14
Daily News alma-

T
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Gera sveikata, yra didžiausia palaima.
Kvomct sergame, yra užvis svarbiausia paduat 
dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuri* 
supranta, kaip **grąžint sveikatą.

Aš žinau kaip
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumai 
per kur| kentitę ir nepaisant kiek kartų esate 
apsigavę bejieškodami savo sveikatos* mu pri
sirengęs parodyt, ką gero jums galiu padaryt. 
Gal galSsiu ir jums pagelbiti, kaip kad Įimtus 
kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos. 
Mano kaina labai žema ir iilygos prieinamos.

____ Patarimai veltui. \
Dr. VVhitney 175 N. Clark St., Chicago, UI.
Tarpe Kandolph ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 

ną. Nedčlionus nso 10 vai. ryt. ,_L _ .
>o ▼«!.: t ryto iki 8 v

1905=- Dolerinis Gasas-1922
Numažinimas gaso kainų buvo nesenai paskelbta, 
palytėjimas visų meterinių vartotojų nuo' vasario 1 
d., 1932 m., padaro kurą 700,000 Chicagos gaso kos- 
tumeriams, daug pigesnį dalyką pirkti.

Fedrai Banį & Lind Conpany
Siunčia pinigus i Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar telegramai.
Parduoda
Parduoda

«

laivakortes j visą pašaulį. 
namus, žemes, fermas ir bondsus.

Gasas dabar yra tokios kainos, kaip buvo 1905 — pi
gus, pasiremiantis, švarus ir be suodžių.

o

666 W. 18-th 
Chicago.

OFISAI" *
St, 1439 S. 49th Court,

Cicero.

Gąlite Geriau Atlikti Su Gasu

The Peoples Gas Light & Coke Co.
122 South-Michigan Avė. Tel.: Wabash 6000
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STREIKAS UŽBAIGTAS
a Suslveak elektros dratus | savo namą dabar. Kaina stebėtinai 

lema. Pagabus išmokesči* planas auteikiamaa, jai norite. Mielai 
spkainavimą suteikiame.

| THE BRIDGEPORT ELECTRIC COk I n C.
į 1619 W. 47th SL Tel. Boulevard 1892 Chicago, m.
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Tslephons Y arda 6834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 18 fi 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. rak.
3825 So. Halsted Stn Chicago, Ui.

Pbon* Ganai »7 
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Telephone Boulevard 5051

Dr. A. Juozaitis
_ DKNTI8TAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. tąka
rt Sersdom 9 v. ryto iki 12. Va-

F DR. C. K. KLIAUGA 
DHNTISTA3

IMI fta Enhted 8t„ Ckleaga, TU 
18tk 81.

Telephons Vaa Bure* 204 
8M. 1189 Independsncs tyvd. Chlcaąr- 

DR. A. A. ROTH
18 GYDYTOJAS ir CHIRURHAt 

tas Mot Yyritt* > 

_____ Ouea*»
Talephsne Drovsr 9698 

YMandas: 1*—11 ryte; B—* m piei, 
7-4i xak. ■•dlMeaąi* IB—lldfii*.

Teleftmasi Bsultvard 706* 
‘ c

BS. C. Z. VE2ELIS
Ueiavia DeilbUi

B

PRANEŠIMAS

Dr. C. K. Cherrys
Dentistas ir Radiografas
2201—W. 22nd St„ Kunip. Lcavitt

Phone.Canal 6222
Įsteigė savo ofise pilnai aprū

pintą X-spindulių laboratoriją.
Traukiama X-spindulių pavaiką- 

lai suradimui įvairią dantų, galvos 
ir žandų ligų.
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PRIE VERPTUVĖLIO

GAILESTINGOJI SESUTĖ

V*Ki!

‘ĮDfiDE, AR MANE PAŽJSTI? Lietoms kaimo vaikas, busimas pilietis

POZICIJOSE 
tarnyboj.

Pirmasis laivas atplaukęs Kau
šu Amerikos miltais Lietuves badaujantiems vaikams

toks jos vardas. Ji karo paliau
boms paskelbus veikė prie Amerikiečių maitinimo misijos 
Lietuvoj.

Lietuvos karo lauko telefonininkų kuopa,

KARO METU LIETUVOJ 
nan 
šelpti

SUSIŽAVĖJUS MERGELĖ ŽALIAM LIETUVOS GEGY? Gal 
taip, gal ne. Tai pasišventusi Lietuvos našlaičių globėja, 
Dr. Aldona šliupiutė. Ji gimus ir augus Amerikoj, bet karo 
metu išvažiavus Lietuvon pamilo ją ir jos žmones ir pasiliko 
ten gyventi ir darbuotis.

Mes nežinome jos vardo, tos Lietuvos kaimo gražuolės, rateli 
basom kojom minančios ir gal linksmą dainelę, verpiant, niūniuojančios, bet ji tikrai 
yni kurio nors musų skaitytojo sesute. x
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