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Badaujantis rusai virsta 
žmogedžiais

Gudriosios Lenkų varnos klasta

Maitinasi žmonių lavonais

Rubsiuviai kurs savo bankų

Rusai žudo ir maitinasi sa 
vo vaikais.

40,000 narių, 
unijos prezidentas 
sake susirinkime:

žmogėdystė bado distrikte da
rosi visuotina, čekų saugosianti 
amerikiečių maitinamus vaikus

Miestas didelis, o ir rubsiuvių 
unija čia turi 
Delei to 
Hilhnan
“Chicago yra skaitoma logiš-
kiausia vieta pradėti šį ekspe
rimentą. Mes čia turime 40,- 
000 amalgaineitų narių. Mes 
pilnai tikimės, kad eksperimen
tas pasirodys sėkmingu ir vė- 

i kituose 
drabužių centruose.”

Tai jau bus antra svarbesnė 
darbininkų kooperatyvinė įstai
ga Chicagoje. Virš metų at
gal atidaryta kooperatyvinė pir 
štinių dirbtuvė, vedama p-lės 
Agnės Nestor. Dirbtuvei gerai 
sekasi ir ji nesenai išmokėjo 6 
nuoš. dividendų.

RYGA, sausio 27. — Gavus t— ,-------- -------------
iš bodo distrikto žinių, kad vai- liaus bus pakartotas 
. . • > _ •»! A * .1 mk.i i ■ 11 ”kai, kuriuos maitina Amerikos 
šelpimo administracija, yra žu
domi ir paskui suvalgomi su
žvėrėjusių jų tėvų, čeką dabar 
rengiasi saugoti vaikus, kurie 
turi Amerikos šelpimo adminis
tracijos porcijų korteles.

Pugačiove, Samaros gub., 
nesenai atidaryta valgyklą, ku
ri greitai paskilbo delei duoda
mos joje mėsos. Jon eidavo ir 
daugelis valdininkų. Dabar dvi 
moterįs, tos valgyklos savinin
kės sėdi kalėjime, o čeką turi 
likučius dviejų vaikų lavonų, 
kaipo įrodymą' prieš t^s savi
ninkes.

Vėl. Gusiačinoj, taipjau Sa
maros gub., kooperatyvinė 
draugija pranešė,' kad 10 svarų 
virtos žmogienos tapo n/r.enai 
apmainyta ant grudų.

Lubimove, Buzuluk distrikte, laikinai išsigelbėjo, p 
kur veikia Amerikos (junkeriai, I nias vakar reischtage

Vokietija įveda priverstiną 
paskolą.

Bandys surinkti l,0u0,000,000 
auks. markių. Wirthas laikinai 

išsigelbėjo.

BERLINAS, sausio 
WirtlK> kabinetas, 
gręsė puolimas taksų klausime, 

, pasiulyda- 
: naują 

sale kelių rasta daug žmonių kompromisą — užtraukti pri- 
lavonų, nuo kurių mėsa buvo * verstinos paskolos keliu 1,000,- 
nupjaustyta ir suvalgyta.

Slavenkoj, tame pat distrik
te, valstietė moteris Galotkin 
išdalino savo 13 metų dukters 
lavoną tarp trijų dar gyvų sa
vo vaikų.

Rosta žinių agentūra sako, 
kad paminėtieji atsitikimai nė
ra išimtini, bet kad panaši pa
dėtis yra visuotina visame ba
do distrikte ir kad ji nuolatos 
blogėja, nes kanibalizmas kas- 
die vis labiau platinasi ir daro
si visuotinu.

27. — 
kuriam

Rubsiuviai kurs savo 
banką.

įlankas t|us kuriamas Chicagoj. 
Jei jam seksis, atidarys bankus 

ir kitur.

CHICAGO. — Rubsiuvių uni
ja, Amalgamated Clothing 
Workcrs of America dabar da
ro pienus atidaryti savo bankų 
Chicagoje. Kitas panašus, ge
ležinkeliečių vedamas bankas 
vra Clevelande.

Rubsiuvių banko kapitalas 
sieks $200,000, su .$100,000 
perviršiu. Unijos pildomasis 
komitetas jau užgyrė tokio ban 
ko organizavimą. Jo vieta dar 
nėra paskirta, bet jau jieško- 
ma.

Jis bus įkorporuotas kaip tik 
bus gautas iš valstijos leidi-

000,000 auksinių markių pas
kolą, jkuri bus liuosa nuo tak
sų per pirmuosius tris ųietus. 
Iš tos paskolos ir bus atmokė
ta talkininkams kontribucija.

šitokį kanclerio Wirtho pie
nų priėmė visos partijos, išė
mus nepriklausomuosius socia
listus ir nacionalistus.

Užtraukimas priverstinos pa
skolos dar neišgelbės Vokieti
jos, tik atitolina tūlam laikui 
krizį. Čia pat Wirth pasakė, 
khd Vokietija davė naujus tal
kininkams pasiūlymus kontri
bucijos dalyke ir kad Vokieti
ja todėl visai nekels kontri
bucijos klausimo Genoa konfe
rencijoje, Wirth vis dar tikimi 
nuo talkininkų malonės ir kad 
]o pasiūlymai bus priimti, nors 
kokie tie jo pasiūlymai yra, 
jis reichstagui nepasakė.

Jo kalba reichstage nepadarė 
jokio įspūdžio ir padėties ne
pagerino. Finansinis ir eko
nominis klausimai tebėra neiš
rišti, nors jų išrišimo talkinin
kai ir reikalavo.

Tik vienas dalykas
Thksai ant nuosavybių tapo 
pakelti 200 nuoš., taigi bus tris 
sykius didesni, negu kad dabar 
yra. Taipjau pakelta ant nie- 
kurių dalykų muitai ir uždėta 
ar padidinta taksai ant kitų da
lykų. Betgi panaikinta taksus 
ant pokarinių pelnų.

tikras.

mas. Tai nebus savitarpines 
pašalpos, ar paskolos bankas, 
bet reguliaris bankas, vedamas 
konservatyviai, betgi kuriam 
pirmiausia rūpės darbininkų 
reikalai ir nauda.

Chicagos rubsiuvių bankas 
bus tik bandymas ir jeigu jam 
gerai seksis, o nėra priežastie*) 
nesisekti, bus atidaryta ir dau
giau panašių bankų kituose 
miestuose. Chicago tapo pa
rinkta todėl, kad čia numatyta 
geriausia vieta eksperimentui.

Wirth be to pasakė, kad Vo
kietija ir dabar negales išduoti 
karo kriminalistų, nes tada 
valdžia tikrai turėtų pulti. Tai
gi jeigu Francijos valdžia pa
keltų tą klausimą, taipjau klau
simą nusiginklavimo, ką Poin
care ir žadėjo padaryti, tai 
Wirtho valdžia atsidurtų nau
jame pavojuje ir gal neįsteng
tų išsilaikyti.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NA UJIENAS“

Siūlo kurti angliy kontro
les tarybą.

Ta taryba nustatinėtų algas ir 
rištų visus nesutikimus tarp 
kasyklų savininkų ir anglia

kasių.

VVASHIN'GTON, sausio 27. 
-- Darbo komiteto pirmininkas 
senatorius Kenyon. kuris nese
nai tyrinėjo pedfiVj West Vir
ginijos ir Kentucky anglių lau
kuose ir kruvinas kovas tarp 
angliakasių ir kasyklų mušei
kų, šiandie įteikė senatui savo 
raportą, kuriame rekomenduo
ja įkučti valdžios tribunalą re
guliavimui anglių industrijos.

Raportas už sumišimus West 
Virginijoje kaltina abi puses, 
kasyklų savininkus, taip ir an
gliakasius. Girdi, jei savinin
kai ir unija padarytų nusileidi
mų, užsibaigtų ir konfliktai.

/‘Dalykas labai aiškus,“ sa
ko Kenyon raportas. “Kasyklų 
savininkai šioj West Virginijos 
dalyj atvirai skelbia, kad jie 
nesamdys unijai priklausančių 
žmonių ir kad jie turi teisę 
pašalinti žmogų, jei jis priklau 
so unijai. Iš kitos pusės ang
liakasių unija yra nusisprendu- 
si suunionizuoti tuos laukus, 
kurie yra praktiškai vienatiniai 
svarbesni anglių laukai Jungt. 
Valstijose, kurie tlėra unioni- 
zuoti.“

Pasiūlymas įkurti federalinį 
anglių tribunalą ir pravesti ati
tinkamus įstatymus, yra jo as
meninis sumanymas, sakė 
Kertyon, kadangi kiti komiteto 
nariai po raportu ’ nepasirašė 
ir galės duoti savo atskirus ra
portus.

Siuolomasis anglių tribunalas 
butų suorganizuotas panašiai į 
geležinkelių darbo tarybą ir 
susidėtų iš trijų narių, atsto
vaujančių angliakasius, savi
ninkus ir publiką, kuriuos pas
kirtų prezidentas.

Tečiaus, kad tokia taryba 
galėtų sėkmingai veikti, turi
būti iškalno priimti tam tikri 
principai, kuriais taryba galė
tų sėkmingai veikti ir va
dovautis savo darbe. Tą princi
pų kodeksą jis jnešiąs vėliau. 
Tas jo kodeksas užversiąs se
kamus principu^:

1. Kad anglis yra viešoji rei
kmenis, kurios produkcija ir 
išdalinimas publiką giliai apei
na. H

2. Kad nustatant algas ir dar 
bo sąlygas angliakasių turi būti 
vaduojamąsi žmoniškumu.

Sušaudė 100 žmoniij - 
gavo 5 m. kalėjimo.

BĖRUKAS, sausio 27. — 
(Forvertso kabi.). Kiėvo tribu
nalas pasmerkė sušaudyti Vi- 
nicos “Čękos” pirmininką ir 
“Čekus” bataliono komanduo- 
toją užtai, kam jie savo atsa
komybe sušaudė šimtą areš
tuotųjų žmonių jtartų dėl sim- 
patizavimo Petliurai. Pasmerk
tieji “čekistai“ apeliavo ir ape
liacijų teismas tą tęibunalo nu
sprendimą atmainė, paskirda
mas kaltininkams bausmes po 
penkerius metus kalėjimo.

—Žymusis Bušų socialdemo
kratų vadas Dan, kurs irgi ta
po bolševikų valdžios paliuo- 
suotas iš Maskvos kalėjimo, 
yra dabar kelionėje į Vokieti
ją-

3. Kad įdėtas į 'kasyklas ka
pitalas turi gauti tinkamą pel
ną.»

4. Kad angliakasiai ir kasyk
lų. savininkai turi pilną teisę 
organizuotis ir tos teisės nie
kas negali siaurinti ar jai tru
kdyti.

5. Kad darbininkams ir sam
dytojams pripažįstama pilna 
teisė tartis pagelba savo atsto- 
v«- ■

6. Kad nepriklausantis uni
jai maineriai turi pilną teisę 
dirbti kasykloje netrukdomi, 
kaip ir organizuotas maineris 
turi pilną teisę, dirbti netruk
domas nepritariančio unijai 
samdytojo. Unijos turi teisę 
rainiai organizuoti angliaka
sius, o savininkai turi teisę taip 
jau ramiai atkalbinėti juos 
nuo unijos.

7. Kad algos paprastiems 
darbininkams turi būti ganė
tinos, kad jis galėtų išmaitinti 
šeiminą ir apsirūpinti savo 
senatvę. Amatninkai ir prityrę 
darbininkai turi uždirbti dau
giau.

8. Kad moteris turi teisę dir
bti lygiomis teisėmis su vyrais 
ir gauti lygią algą už lygų dar
bą.

9. Kad vaikai iki 16 metų 
neturi būti samdomi, jei neturi 
nuo valstijos leidimo.

10. Kad darbo diena turi bū
ti 8 vai., dirbant 6 dienas sa
vaitėje.

11. Kad už viršlaikį butų 
mokama augštesnė (baudžia
moji) alga.

12. Kad iškįlus ginčams tarp 
savininkų ir mainerių . neturi 
būti streikų ar lokautų kol ve
damos yra tarybos arba tiios 
ginčus svarsto taryba.

Kenyon sako, kad Kansas 
industriniam teisintu todėl ne
pasisekė, kad ji užpakalyj sa
vęs neturėjo jokių taisyklių ar 
principų.

Ragjna Ameriką dalyvauti 
Genoa konferencijoj.

W1ASHINGTON, sausio 27. 
— Anglijos ir Italijos diplo
matai deda didelių pastangų, 
kad prikalbinus Jungt. Valsti
jas atmainyti savo nuosprendį 
ir sutikti dalyvauti Genoa eko
nominėj konferencijoj. Jungt. 
Valstijų valdžiai duodama tei
sė pačiai pasirinkti laiką tokiai 
ekonominei konferencijai. Bu
vo įrodoma, kati norima turėti 
Amerikos “moralinę. įtaką“ to
kiame susirinkime.

Amerikos valdininkai atsakę, 
kad pasiūlytąją dieną , laikyti 
konferenciją, kovo 8 dieną, ne
gali būti ir kalbos. Tečiaus 
jie davė suprasti, kad Jungt. 
Valstijos žiūrėtų daug prielan
kiau, jei susirinkimas butų lai
komas daug vėliau.

Kalbama, kad labai daug 
priklausys nuo to, ką praneš 
ambasadorius Harvey apie sa
vo pasitarimus su naująja 
Franci jos valdžia. Nors valdi
ninkai atsisako pasakyti tikslą 
Harvey lankymosi Paryžiuje, 
bet manoma, kad jis praneš 
Poincare valdžiai, jog Ameri
kos dalyvavimas Europos ats- 
teigime yra negalimas kol 
Francija laikysis savo tokios 
griežtos pozicijos linkui Vokie
tijos kontribucijos ir tame da
lyke nepadarys didelių nusilei
dimų.

Nesideda prie Maskvos.

Nori verstinos arbitracijos.
OHRISTIANIA, sausio 27.— 

Norvegijos karalius atidaryda- 
m s storthingą paskelbė, vald
žia neužilgo įneš Dilius, įkūri
mui valstybės monopolio ant 
viso grudų ir degtinės importo 
ir įvedimui priverstinos arbit- 
acijos visuose darbininkų gin
čuose sp samdytojais.

Rezignavo ir sugrįžo.
VIENNA, sausio 27. — Va

kar rezignavo kanclerio Schro- 
ber kabinetas. Jo puolimo bu
vo laukiama jau nuo tūlo lai
ko. Pabrangimas pragyveni
mo, nupuolimas vertės pinigų 
ir jo susikirtimas su pan-ger- 
manais delei sutarties su Če- 
cho-Slovakija, pagreitino jo 
puolimą.

• šiandie kabinetas vėl sugrį
žo valdžidh, keliems ministe-
riams pasitraukus ir jų vietas 
užėmus naujiems žmonėms.

Airių kongresas stovi už 
nacionalizaciją bankų.

PARYŽIUS, sausio 26. — 
Pasaulinis airių kongresas, 
svarstydamas kaip pagelbėti 
Airijai atsigauti ekonominiai, 
nutarė rekomenduoti Airijos 
valdžiai nacionalizuoti Airijos 
geležinkelius ir bankus.

Delegatai taipjau pageidavo, 
kad visa industrija Airijoje pa
tektų į airių rankas.

Didins savo kapitalą.

PRAGA, sausio 27. — Cc- 
cho-Slovakijos unijų kongresas 
338,000 balsų prieš 222,000 at
metė įnešimą prisidėti prie 
Maskvos “raudonųjų Unijų” 
Internacionalo.

ČechoSlovakijos unijos pri
klauso prie Amsterdamo Inter
nacionalo.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Bankas nutarė padidinti 

kapitalą. * •

WASHINGTON, sausio 35. 
(Eltą) — Sausio 14 d. Kaune 
įvyko Lietuvos Prekybos ir 
Pramones Bankų akcininkų 
susirinkimas. Pagrindinis ka
pitalas nutarta padidinti iki 
dylikai milionų auksinų, be to 
nutarta prašyti, kad Lietuvos 
valdžia greičiau išleistų savo 
valiutą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 27 d., užsienio pini- 

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

tomą Amerikos pinigais Šiaip:
Anglijos, 1 sv. sterlingų.......$4.23
Austrijos 100 kronų ................  8c.
Belgijos 100 frankų ........... $7.85
Danijos 100 kronų ............... $20.00
Finų 1OO markių ........................ -1.90
Franci jos 100 frankų ..............  $8.13
Italijos 100 lirų ................ ... $4.45
Lietuvos 100 auksinų ............... 57c
Lenkų 100 markų ........ ..........
Norvegų 100 kronų ......... $15.72
Olandų 100 guldenų ............. $36.62
švedų 100 kronų ............... $25.03
šveicarų 100 frankų ........... $19.50
Vokietijos 10’0 markių ........... 51c

IšSkerdyklų 
streiko

Skerdyklą darbininkai tęs 
’ savo streiką

CHICAGO. — Amalgama ted 
Meat Cutters and Buthcer 
Worker of N. A. unijos virši
ninkai paskelbė, kad užvakar 
laikytas visuotinas balsavimas 
tarp streikuojančių skerdyklų 
darbininkų išsireiškė nepapras
ta didžiuma balsų už tęsimą 
streiko. Abelnai padudfa dau
giau kaip 90 nuoš. balsų už 
tęsimą streiko, nors kitur vien
balsiai balsuota už streiką.

Reiškia, streikas tęsis ir to
liau — iki jis nebus laimėtas.

\ s .

Papirkinėja, kad pataptu 
Francijos piliečiais

BERLINAS, sausio 27. — 
Berlino laikraščiai sako, kad 
Francijos komisija okupuota
me Saar distrikte moka po 
5,000 frankų premijos tiems 
vokiečiams, kurie sutinka pa
tapti Francijos piliečiais. Laik
raščiai sako, kad bednuomenė 
ir vidurinės klesos pasiduoda 
tiems papirkimams ir išsižada 
savo Vokietijos. .

Be to franeuzai supirkinėja 
iš vokiečių Saar industriją ir 
dabar du trečdaliai industrijos 
tame klonyje yra franeuzų ran
kose. Laikraščiai delei to sie
lojasi ir sako, kad už 15 metų 
Saar pavirs taip franeuziška, 
kad nebenorės daugiau prie 
Vokietijos grįsti.

RyMĄĮS, sausio 27. — Nors 
popiežius Benediktas XV yra 
palaidotas, bet laidotuvių pa
maldos tęsis iki vasario 1 die
nai. Dabar eina prisirengimai 
prie rinkimo naujo popiežiaus. 
Italija, kuri buk norinti susi
taikinti su Vatikanu, esanti su
sidomėjusi Francijos veikimu, 
kuri bando neprileisti to susi- 
taikimo. Francija norinti išrin
kti sau palankų popiežių, kuris 
paremtų jos grobimąsi Azijoj 

- kad neva tą kontinentą pa
lankus katalikų įtakon.
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Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visįą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tąs didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 

. NEGALI PASIUSTI LIETUVON PINIGŲ 
x 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

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

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



30 cenly į savaitę po 
Anglijos valdžia

neseniai gavo iš Cliinijos $2000 
ir pasistatė sau mažų teatrėlį 
pasilinksminti. Tas nepatiko 
vedėjui ir teatras, nors jis chi
nams priklauso, paliepta už-

Sidney, N. P. V. — Nauru 
saloj, šiaurutiniame Pacifiko 
vandenyne, Tautų Lygos pa
vestoje Australijai valdyti, be
gėdiškas dalykų stovis apsireiš
kia. ♦

Čia randasi didžiuliai fosfato 
klodai; fosfatui' kasti panaudo
jama vietos gyventojai, ku
riems mokama begėdiškai ma
ža alga, po 30 centų į savai
tę. Šitų didžiausių vergiją pa
laiko darbininkams priešingoji 
Australijos valdžia prieš Aus-

Chinai taipgi labai nepaten
kinti tuomi, kad valdininkai 
kreipia labai maža domės į pa
prasčiausius sveikatos reika
lus. Sala yra pilna uodų ir 
žiurkių. Pernai metais kilo 
epidemija, nuo kurios pasimi
rė per menesį laiko 350 chinų 
darbininkų.

Taigi užtikrinimui MidęĮių di
videndų iš fosfato pdOmonės 
Nauru saloje Anglijos, Austra-
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Koncertas
. —ir—

Balius
rengia

Pirmyn Mišrus Choras 
Sekmadienį, Sausio 29, 1922

Liuosybės Svetainėj
Visas pelnas skiriamas 

Viešajam Knygynui palai
kyti. Kviečiame publiką at
silankyti.—Komitetas.

NAUJIENOS, Chicago. DL

Pereikim 8411 8a. ■•LalM SI. i
No. MII Rb. BaloHd 8L 

ftend lietuvtauM Ibumii pat K 
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jauelos metodą* K-Ray fr MteklM 
■loktroa prietaisus.

Ofisas ir Laburaterijai IMI W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS} Hm. lt—UI pteM 
ir nae 6 1H 8 vai. vakarai*.

( Dienomis: Dakai 
8110 arba 857

Vaktimlii Drtiel 
951 • Drever 41M

GYVENIMAS! 1818 S. Halated St.

li)»>b»ull
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Ateikite!
K. GUGES

ADVOKATAS
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St„ Room 1111*18 
Tai. Central 4411. .Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 S«. Halsted St.

Valandos: &io 6 iki 8 v. v. kiekvis 
ną vakar*, išskyrus utarrlnką I> 
ketvergą. Nediiioms nuo 9 iki 12 r.Privalgysit sočiai 

ir gardžiai

protestus.
Kada 1914 m. vokiečiai ta

po išvaryti iš Nauru salos, to
se fosfato kasyklose ♦dirbo 700 
chinų ir 200 kanakasų. Jiems 
buvo mokama po $7.68 į mė
nesį su $1 mėnesinio bonuso, 
duodant jiems visų maistų.

Bet patekus salai į kitas ran
kas persimainė ir politika. 
Turtingieji fosfato klodai Nau
ru saloj tapo pasidalinti Ang
lijos, Aust rali jos ir Naujosios 

kad gavus kuo 
fosfato pra- 
verginę sis-

l?italistams lapo įvesta 
šia vergija pasaulyje ir 
po menamąja Tautų 
žmoniškumo priežiūra.

aršia li
tai dar

INLT1NS WJNXOAVE8

OPERETE
Miko Petrausko

Zelandijos ir, 
didžiausį pelnų iš 
monės, jos įvedė 
temų.

Darbui Nauru 
suimti kitų Pacifriko salų gy
ventojai ir jiems imta mokėti 
po 30 centų į savaitę, arba 
$1.20 į mėnesį — mažiau kaip 
šešta dalis to, kų vokiečiai mo
kėjo chinams darbininkams 
prieš karų. Kad šitaip mažai 
apmokami darbininkai nemes
tų darbo, nepasitenkinę savo 
likimu, tai jiems kas mėnesis 
grynais pinigais išmokama 18 
centai. Likusieji 72 centai mė
nesinio 
jie išdirbą* tam

nelygiai, nuo dviejų iki 
jų metų. Šitie pinigai yra 
koma kaipo užtikrinimas, 
jie nelaužys savo sutarties.

Matomai darbdavių norų yra 
tol initi šituos menkai apmo
kamus čiabuvius, kol bus su
linkta jų pakankamas skai
čius, kad galima butų pakei
sti visus dirbančius Nauru sa
loj chinus ir kanakasus. Ang
liji valdytojai salos matomai 
maho, kad “demokratingumas” 
Nauru saloj geriausiai bus iš
reikšta prisiverčiant juodveid- 
žius dirbti už $1.20 į mėnesį.

Čiabuviai surenkami prie ši
to darbo nėra ppitę dirbti 
taip sunkiai, kaip čia kad dir
bama. Bet juos priverčia ant 
lygios su chinais krauti į tru
kus fosfato uola. Jie'vra lai
komi užtvaruose kaip gyvu
liai.

Likusieji 72 centai 
mokesnio taikoma iki 

paskirta laika 
tri- 
lai- 
kad

J

mų juodveidzių odarbininkų, 
kibelio atsirado tarp chinų. Ka-

šita porcija tapo su- 
iki vieno svaro jau- 
dienų penkiems vy-

tereikalaują, tai valdžios pra
dėjo mažinti mėsos porcijas ir 
chinams. 
mažinta 
tienos į 
rams.

Delei šito kilo daug streikų 
ir kartų buvo riaušės, kur čia
buviai tapo sužeisti. įvairios 
bausmės uždėtos chinams, už 
menkus prasižengimus taipgi 
sukelia daug piktumo.

Kita apmaudo priežastimi 
yra valdžios siaurinimas pasi
linksminimų chinams. Chinai

KAMINKRETIS ir MALŪNININKAS
•s Rengia

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS DRAUGIJA

Nauja Lietuvių Valgykla atsi
daro šiandien .vakare 6 vai. ant 
Town of Lake, adresu 1628 W. 
47-th str. Pilna valgiu—skanių, 
sočių, sveikų gerai išvirtų ar iš
keptų. Busime gatavi priimti vi
sus svečius, kokie tik malonės 
atsilankyti atidarymo dienoj j 
musų nacijų pirmos klesos val
gyklų.

fUROPFAN AMERICAN ĮjUREAU 

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved. 
Gerhni.'Ja siuntimas pinigų, 

laivakortes, pasportai ir t.t.

Kcal Esiale, Paskolos, 
liisiiriiiai ir i.l. / » 

809 W. 351h sr , arti S. Halsted St 
Tel Boulevard 611 

Valandos 9 iki'6 kasdiena 
Vakarai*: Utar., Ket ir Sub, i<i 9 vakare, 

Ned . iki 3 po pietų...

Svetainė atsidarys G vai. vak.’
Uuosybes svet. 14-ta gatvė iri 49-as Courtas

/ Programas prasidės 7:30 vai. vak.

iš?

Liet. Kanklių Mišrus Choras
Gerbiami Cicero ir apielinkės Lietuviai! Tai pirmutine proga, kokios laukėm per ilgą laiką, pamatyti vieną 

iš puikiausių veikalų lietuvių kalboj. Cicero Liet. Vyrų ir Moterų Apšv. Dr-ja nesigaili išlaidų, kviečia iš Chica- 
gos vieną iš geriausių chorų, kokis kada nors buvo, suvaidinti minėtą veikalą. Trūksta žodžių aprašymui šio vei
kalo; gana to, kad A. P. Kvedaras pagarsėjęs visoj Amerikoj dainininkasdoš svarbią rolę Kaminkrėčio. Nėra lietu
vio, kuris neturėtų jojo dainos įdainuotos Columbia rekorduose. štai tą dieną mes girdėsime jį, A. P. Kvedarą 
ypatiškai. Be to, bus eilė dainininkų-solistų ir garsus Chicagos L. Kanklių Mišrus Choras. Kviečia Komitetas.

§500.00 DOVANŲ $500.00

Penples Restant
■ 1628 W. 47th Street

Stern & Company
Savininkai Panama Amusement Corporation

■ f

i- . ‘ —Ir—

Bosglen Buiiding Corporation

Bus išdalyta

PIRMAME, METINIAM^) MASKARADINYJ BALIUJ
Kurį rengia

BRIGHTON PARK LIET. A. IR P. K.

Sub. vak. Vas. 4d., 1922
Meldažio svetainėj 2242 XV. 23rd

■ ■■■■■■■■■■
— H

ki■Viešos Prakalbos
NEDĖLIOJĘ, SAUSIO 29 d., 2 Vai. po pietų 

ST. DAVID’S HALL,
Cor. 32nd Str. & Ejnerld Avė., Chicago, III.

Kalbės V. K. RAČKAUSKAS iš New Yorko
Am. Liet. Taut. Sandaros prezidentus, žymus pub
licistas bei visuomenės veikėjas.

Stfbatoje, 28 d., Sausio Sandariečių Konferen- ■ 
cija Raymond Chapell 81G W. 31 St., 8-tą vai. vak. ■

Nedėhoj, sausio 29 d., 6:30 vai. vakare, Fellovv- J® 
ship svet., 931 W. 33rd PI. Pokilis V. K. Račkausko ■

Pirma dovana vyrams $25 cash.
Pirma dovana moterims $15 cash.

Pradžia 7:30 v. v. Tikėtas su kares taksomis 55c
Muzika JERECKfO.

priėmimui. ■
LIETUVIAI AMERIKIEČIAI! M

Ar tčmijote atidžiai ,kas dedasi musų brangioje V 
Tėvynėje-Lietuvoje?

Ar galima ramdai atsinešti į rišamąjį Vilniaus/® 
likimą, laužymą pilietiškų teisių ir siaučiančią re- ® 
akciją ? ,

Gerb. kalbėtojas nuodugniai išaiškins dabartinę 
laetuvos padėtį, SUTEIKS KIEKVIENAM sveikus 
ir rimtus patarimus, kurie manantiems grįžti Lietu
von arba čion apsigyventi, — turi begalinės svar. 
bos. Todėl, kam brangi tėvų žemelė, kas nori gauti 
TIKRU žinių apie Lietuvą — EIKITE'VISI į Šias 
PRAKALBAS.

A. L. T SANDAROS 25 KUOPOS KOMITETAS.

ffl

H
M

DIDELIS MASKINIS BALIUS
Rengiamas

Lietuvių Raudonos Rožės Pašelpos Kliubas
Cicero, III.

Subatoj, Sausio 28 dienų, 1922
Pradžia 7:30. Muzika nario J. POCIAUS

Naujojoje Lietuvių Liuosybės Svetainėje
Kampas 14-os ir 49-to Courto, Cicero, III.

Kviečiame visus Federacijos Kliubus (jalyvauti ant pirmu maski- 
nio baliaus, kuris yra rengiamas Naujoj svetainėj. Kas dalyvaus mu
sų baliuje, tai mos dalyvausime jūsų baliuje. Kviečiame kitas drau
gijas ir pavienius dalyvauti musų baliuje.

Kviečia L. R. R. B. KLIUBAS.
P. S. Važiuokite bile karais iki 48 Av., 48 iki 14 ir eikit 2 blok. į West

JOHN KUCHINSKA8
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St„ kerti Leavitt BL 
Teleyhone Canal 2552.

Valandom 4 4M 6 po piet, h ava 
7 iH 9 vakare.

Vada visokiai bylas, visuoac 
teismuose. Ekzemiaavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Ddrameab 
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Fannas ir Bisnioa. 
Skolina Pinigus ant pirmo morga- 
čiaus ant lengvu iiiyK*.

Y. W. RUTKAUSKAS' 
Advokatas

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

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

S. W. BANE8
ADVOKATAS

Fal.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Rector Bailding 

79 West Monroe Street, Chicago, 
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. llalstcd St.
Yartta 1915. Vai.: 6 iki 9 yak.

Tai. Haymarkot 8669
3OSEPH W. GHIGAL

Lietuvis Advokatas
Kardiaris 306, Home Bank Bldg. 
KnnĄ). Milwsukec ir Ashland Avės 
Ofiso yal.i nuo 9 Iki 5 Ir aao 7 

iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN ' 
ADVOKATAI IK PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbora St. 
Raudolpb 3899 x, 

MAURICE J. GOLAN 
Reo. 1102 8. Ashland HlvC 

Seeley 8679 .
----------- -M------------------------------------------------------ ■■■■/

Visuotini kontraktoriai, būdavo- >
tojai ir finansistai.

X Pabudavosime tinkamai už že
miausią kaip galint kainą.

I

' Jei turit tuščią prapertę, nepai-
< ' I

sant kurioj dalyj miesto, pabudavo
sime ant prieinamiausių' išlygų, ne
paisant dydžio, flatų, apartmentų ar
ba court namų.

Sfern&Company
79 West Monroe Street.

Pasarga j/femykit šiam laikraštyj musų kitų pagar 
sinimų ir paveikslų musų vėliausi 21 apartmento na 

mų Edgewater’yj..

STREIKAS UŽBAIGTAS
$usivesk elektros Uratus į savo namą dabar. Kaina stebė

tinai žema. I’agabus išmokesčio planas suteikiamas, jei /orite. 
Mielai apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.
1619 W. 47th St. Td. Boulevard 1892, Chicago, 111.

r -■ ■ ■

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po*'’ piety

Namų Tel.: Hyde Park 8395
^0 —- M -.-IIT -|_L -------T IIT' llll ~ .1____ r _lll-LJlL12~'-'__Zr

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDU4KA 
GmnraUii 

Kontraktorina įr 
budavotoja*. 

Budavojamo ir tatoamo.
1401 W. 47th St, Cfalcage.

Pratuštinioio Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

mo savo visą staką vyriėkų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, rain 
kotų, kelinių, trunku ir siuteasių už 
tokią žcmąriTainą, kad dpsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.

Temokite 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 darbinės ke

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly
gas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. Ateikite anksti ir pasirin
kite koliai dar visko yra. Užsiganū- 
dinimas gvurantuojanvas. įsteigta 
1902.

Atdara kasdien* iki 9 vai. Ned. Ud 
6 vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

AUKSINAI Į LIETUVĄ'
Per Didžiausią Banką Lietuvoje 

LIETUVOS PRAKYBOS IR 
PRAMONĖS BANKA

100,000 Auksinu už $510.00
10,000 ” ‘už 53.00
J,000 ” už 5.50

Del infoimvacijų adresuokite į mus 
Ranka moka 8% už padėtus pinigus 

KIMBARK|TAANk 
10 8-1 h & Miehigan A v. Chicago, 111.
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KORESPONDENCIJOS
■ r> ai m » ■- n —i

DETROIT, MICH.

Kooperacijos reikalai. — Vy
čiai, Kunigiukas ir Moters.

Sausio 9 d. Lietuvių koope
ratyve Bendrove laike savo me
tinį susirinkimą, šitame susi
rinkime senoji valdyba turėjo 
išduoti metinį pranešimą ir pa
rodyti, kiek pelno ar nuosto
lių Bendrove turėjo per me
tus. Bet vietoje metinio prane
šimo nebuvo išduota nei mė
nesinis kaip reikiant. Kiekvie
nus viršininkas Kitokį pruneši- 

mą davė. Vedėjo, kasininko ir 
žemesniųjų valdininkų praneši
mai plačiai skyrėsi vienas nuo 
kito. Pirmininko pranešimu 
gruodžio mėnesį Bendrovė įėjo 
į skolą $458.14, bet ar tikrai 
tiek skolos padaryta, nežinia, 
nes kiti pranešimai kitaip sa
ko. Sekantį susirinkimą seno
ji valdyba pažadėjo duoti ge
resnį pranešimą. Palauksim, 
pamatysim.

Susirinkime buvo paklausta
V • *, - 'pibųiininko, kiek Bendrovė sė- 

rininkų turi, bet jis atsakė, 
kad jis nežinąs. Tąigi naujoji 
valdyba užėmė vietą senosios, 
nežinodama to, ką ji iš seno
sios paima, šithip vedant rei
kalus, tikrai galima laukti blo
gas pabaigos. O buvo tikėta
si iš šitos bendroves daug ko 
geresnio. Ją suorganizavo pro
gresyviai žmonės ir draugui 
Kasparkai pirmininkaujant ji 
turėjo narių, rodos, 485. Jos 
turtas buvo išaugęs iki $20,- 
(HM) vertės.

Pirmiaus buvęs čia kun. 
Skrypko per1 pamokslus niekino 

šitą bendrovę, 1m4 tas nieko 
nekenkė; viskas klojos kuo 
puikiausiai. Vėliaus kun. Kemė
šis užėmęs jo vietą taip pat 
elgės, bet jis tuojaus jiermai- 
nė savo taktiką. Jis pats nusi-*

pirko šorą ir ragino visus pa- 
lapijonis pirktis Šerų. Apie po 
metu laiko katalikai bendro
vėj buvo didžiumoj ir pernai 
metais jiems pavyko išrinkti 
valdybą iš savo plauko žmo
nių. Bet nuo tos pačios dienos 
kada kuniginė valdyba tapo 
išrinkta, bendrovė pradėjo pul
ti žemyn ir jei dar vienus me
tus eis taip, tai kažin kas iš 
jos liks.

Kooperacija turi nusipirktus 
1 lotus ir vieną namą; ji ren
gėsi pasistatyti sau svetainę, 
bei mums, lur būt, neteks, jos 

matyti. Kaip kooperacijos rei
kalai yra vedama, bus galima 
matyti iš sekamo atsitikimo. 
Sausio 9 d. susirinkime naujai 
išrinktasis pirmininkas atsisa
kė nuo savo vietos ir reikėjo 
kitas į jo vietą išrinkti. Ne
laimėn, kito kataliko tuo tar
pu nebūvo, todėl tai>o prista
tytas kandidatu nebažnytinis 
žmogus, J. Naujokas. Katali
kas kasininkas, išgirdęs šitą, 
trenkė į stalą knygas ir pasi
traukė šalin, sakydamas — jei 
renkat 1 J. Naujoką pieninin
ku. tai rinkit sau ir kasininką. 
Matomai, jis bijojo, kad Nau
jokas nebus jam draugas. Tai
gi ginčai ėjo apie pusantros 
valandos, kurie parodė, kad 
kito kandidato nėra ir todėl 
Naujokas tenka rinkti. Bet ka
talikai būdami didžiumoj per
varė balsavimą savo pusėn ir 
Kooperacija turėjo laukti, kol 
ateis vienas bažnyčios komite
to narių, kad jį išrinkus savo 
pirmininku.

Man neteko matyli laikraš
čiuose apie Detroito vyčius ir 
visą katalikų darbuotę, todėl, 
manau, bus ne pro šalį, jei aš 
čia šį tą parašysiu.

Praėjusią vasarą prie Vyčių 
kuopos buvo susispietęs nema

žas jaunimo būrelis; tarp jų 
buvo gerų dainininkų, ypač 
dainininkių. Chorą vedė vargo
nininkas, kuris Chorui buvo 
draugiškas ir gražiai su juo 
sugyveno. Bet vėliaus' bala ži
no iš kur atsirado jaunas ku
nigiukas, kuriam tapo pavesta 
Vyčių choras vesti. Su juo bu
vo ta nelaimė, kad jis gražias 
dainininkes mylėjo labiau negu 
dainas ir dėl to jis susidūrė su 
dideliu pasipriešinimu iš Vyčių 
pusės.

Po šitos o]>ozicijos kunigiu
kas pradėjo kviesti prie choro 
linksmas moterėles, kurios mo
ka “pašėnavot dukaunas asa- 
bas“. Gavęs jų savo pagalbon, 
jis pradėjo Vyčių chorą dras
kyti ii- 112 dainininkių iš c*lio- 
r<> pašalino. Negana to, sausio 
3 d. Vyčių chorą jis pakrikš
tijo šv. Jurgio parapijos cho
ru, vyčių vardą panaikindamas 
visai. Kun. Kemėšis norėjo ši
tą krikštą atšaukti ir chorą 
vadinti vėl Vyčių vardu, bet 
moterėles jį perkalbėjo ir sau
sio 9 d. parapijos susirinkime 
Kemėšis naują vardą užtvirti- 
i^»>, palaidodamas Vyčių choro 
vardą ant visados.

— Sargas Teisybės.

KENOSHA, W!S.
c

Margumynai.

Sausio 20 d. Polonkų Hali 
svetainėje buvo Miko Petraus
ko koncertas, kuriame dalyva
vo ir du pasižymėjusieji Chi- 
cagos dailininkai pp. Pociai.

Nors oras buvo gana šaltas, 
publikos prisirinko gana daug. 
Kenoshiečiai buvo labai pasi
ilgę Petrausko, tik gaila, kad 
jis, sudainavęs porą dainelių, 
atsiprašė ' publikos, sakydamas, 
kad jis negalįs dainuoti, nes 
labai susirgęs, šalčiu. Publikai 
buvo gaila, kad tas atsitiko.

Labiausia pasižymėjo p. Po
cienė; savo puikum balsu * ji 
užžavėjo susirinkusius ir jie 
po kelis kartus iššaukė ją dai-

nuoti. P. Pocius taipgi puikiai [ tame vakare žadama padary
ti didelis vėjus kooperacijos 
Šerams pardavinėti.

Tikslai geri ir pajiegos ge
ros, tatai reikia laukti ir ge
rų sekmų. Lauksime.

Neviernas Tamošius.

paskambino pianu. Nežiūrint 
komp. Petrausko susirgin.o, 
koncertas visgi pavyko gana 
gerai.

Kenoshos Lietuvių Koopera- 
tyvio Namo Bendrovė jau ga
na pasižymėjo savo darbuote. 
Dabar, kaip teko patirti, ji 
rengia iškilmingą pokylį ban- 
kietą ir koncertą su teatru tą 
pačią dieną. Tuo labiausiai rū
pinasi kelios biznierės mote
rys. Joms labai rupi, kad ke
noshiečiai įsigytų savo namą; 
jos sako, kodėl kenoshiečiai 
negali turėti savo nuosavo, na
mo ir svetainės, jei kituos mie
stuos lietuviai būdami mažiaus 
skaitlingi, jas turi. Tas parodo 
jų gerą norą ir, ūpą. Jos žada 
padėti kooperacijos komitetui 

surengti “tokį bankietą, kokio 
Kenoshoj dąr nebuvo“. Mat, 
ketina būti vakarienė ir pui
kus programas, žadama atgai
vinti Choras, kuris gyvavo de
šimtį metų ir turėjo apie 75 
narius. Programe žada daly
vauti gabiausios pajiegos. Va
karas busiąs vasario 26 d. Ši-

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosuli.

Yra jio tikrai pavoingi ženklai. Ne
doras ligas su tolin sekančiais pa- 
sėkrniais tankiai gali būti prašalin
tas turent tam tikrus vaistus.

Severa’s
Cough Balsam

,/ •
(Severo Balzamas nuo kosuli) no 
doda iifi’a.i viožpataviti paprastam 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, palengvin sukepi- 
mo. pradeda skrepliavimą ir padara 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 25 ir 
60 centai.—Severą’s Cold andGrlp 
Tablete (Severo Plyškolei nuo Per- 
s šaldymo ir Gripcs) sulaiką persi
šaldymą nędodant jam išsivystyti. 
Kaina 30 centai. Visose Aptiekose.

Ar gavote Severo Kalendorių 
1922 metams. Galema jįjį gauti 
dykai pas s? vo Aptiekario, ar nuo

- yv. F. .SĖVERA-
CEDĄR RAPIDS, ,IOWA

BALTIC STATES BANK 
Kapitalas ir Surplus $270,000.00

Temykite kasdieną!
f' ' • ■

\Musų pagarsinimą šiame laikraštyj, kuria
me yra naujas kiekvienos dienos pinigų kur
sas pasiuntimui pinigų Lietuvoj. Gausite 
žemiausias kainas. Greičiausias pristaty
mas.

M

CENTRAL MANUFAGTURING DISTRICT BANK
1112 West 35th Street

Batikas atdaras subatoj iki 8 vai. vakaro.
Soredoj nuo G iki 8 vai. vakaro.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Tel. Kedzie 8902

■■■■■■■■

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Lo^ts Are, 

CHICAGO. ILL.

PAVASARIUI ATEINANT, ruoškitės keliauti Lietuvon, — per 
musų tarpininkystę, turėsite geriausią kelionę. 1921 m. musų 
Bankas išsiuntė suvirs 1,000 keleivių. Pasportų išrūpinta 3,000. 
Visi buvo dėkirigi už draugiškumą ir gražią kelionę!
AUKSINO KURSUI NUPUOLUS, naudokitės, siųskite pinigus 
Lietjivon, Ten jų reikia pavasario darbams, sėkloms, ūkio įran- 
kiams. Mes saugiausiai pristatome ir pilnai išmokame pinigus 
žemiausiu kursu. tPer 1921 m. 12,000 žmonių per musų Banką 
persiuntė Lietuvon arti 55 milionus auksinų. MUSŲ KURSAS 
YRA ŽEMIAUSIS.
DEPOZITUS PRIIMAME IR PER PAŠTĄ. Mokame 4%, pri- 
skaitomus ka^ mėnuo. r

RAŠYKITE:

Baltic States Bank
jVptir York N Y

(Telefonas: WATKINS: 2142)
Bankas atdaras: šiaip dienomis — nuo 9 vAl. išryto iki 5 v. vakare; 

subatom-is—nuo 9 v. išryto iki 7 vai. vakare.

294 Eighth Avė

TOKIA PROGA PASITAIKO TIK SYKI I DAUGELI METU
ZINOMASAI Amerikos milionierius James Cou

zen keliolika metų atgal buvo nusipirkęs Fordo 
automobiliu kompanijos 2,180 šery už $57,000. Da

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

gelis kitų žmonių prabagotėjo, iųdėję pinigus į 
kompanijas tada, kada jos buvo jaunos ir siekė at-

Padekite Pamatą savo Pasisekimui ir
panijos chemiškiems dalykams išdirbinėti,,kuri neužilgo ke
tina išauginti į milžinišką pramonę. Tos kompanijos vardas 
yra

Viena iš retų progų indėti keletą šimtų dolerių į tikrą 
biznį ir laukti netolimoj ateityj puikių pasekmių pasitaiko 
dabar, kada dar galima prisidėti su pinigais prie naujos kom-Universai Chemica

Vieno

gerovei ateityjeompany
milijono dolerių korporacija

Išdirbinėjimas chemikalų kaip tai biznio žmonėms yra 
gerai žinoma, yra viena iš pelningiausių pramonių, ir dažnai 
neša iki 1000 ir daugiau nuošimčių pelno.

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

toliaus tos kompanijos produktų išdirbinėjimą. Bingol kom
panijos 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. '

Universai Chemical Co. išleidžia dabai* iš savo iždo ap- 

rubežiuotą skaičių prefejfred serų, kurie turi užtikrintus 8 
nuošimčius dividendų. Šitie Šerai parsiduos po $10, ir prie 
to kožnas pirkėjas prie dviejų* preferred šerį gaus dovanai 
vieną common Šerą. Kas moka permatyti tikrą progą pini
gams daryti, tas pasiskubins įsigyti šitų šėrų kol jų galima

Dabar yra laikas pasidėti pinigų pastebėtinai 
pelningon apyvarton 

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

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

fšpildyk šį kuponą ir pasiųsk adresu Universai Chemical Co., 2816 So. 
Michigan avė., Chicago, III.
Universai Chem. Co.
2816 So. Michigan Avė.
ChicagoIII.
Gerbiami “ji:

Nieko Jums neuždėdamas, aš noriu viską sužinoti apie Jūsų 8 nuošim
čių šėrų pirkimą. Prisiųskite visas informacijas adresu:

Vardas ir pavardė ...............................................................

Adresas .................. ;..................... .

■■■M

' '

' ' ■ ■ .
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Subata, Sausio 28 d., 1922

nešama, kad tas komitetas 
kartu su “Raudonųjų Uni
jų Internacionalo” centru

> NAUJIENOS
The Llthoajiiaa Daily Neww

ghibMflhmd D*uy ioteapt Šunta/ by laikę tris posėdžius, kur bu- 
vę svarstoma tarptautinio 
proletariato padėtis. Esą■ditor P. •rtgaltU- - ■ . pi U1VLČU 1ČIUU pclUCVin.

1739 80. HALSTED ST.J prieita prie tos išvados, kad
j. CHICAGO, ILLINOIS.
L, J*lephoD4i RooMTalt 8501

ik>437

Subscription Katėsi
88.01 per year in Canada.
Š7J0 par year outaide of ChlcAjp*.
|8.M per year ia Chicaga.

8c. pat copy.
Entared m Second Clasf Matter 

March 17th, 1914, at the Poat Office 
of Chicaga, IH., andai Um of 
March 2nd. 1879.

Naaįianoa eina kasdien, Hskirfant 
MdildiMHu*. Laidžia Naujieui Ben
dre.*, |78y Se. Halsted SL, Chicago, 
UI. — Telnfonaai jUocevelt 85M.

, 4.50
2.26

, 1.75 
> IJO

M
18
75

Utilmokijimo KaUal
Chlcagoj* — paltui 

Metanu - _ r ,
Puaai met« ,,, > L , 
Trinu m*ii*aianu n A 
Dviem r, ^ f1
Vienam iciaeeiel - u M

Ehleagoje — per eeiletefru 
Viena kopija n į , j. 

Savaitei .... r r - r -
Minesiul t f

Suvienytose Valstijeai M ChlcagoJ, 
paltu:

Metanu - . jr-nri,. aa >7.00
Pusei meti >. j i. j.

Trims ruiuflslams - r -m 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiai , , r > ,

Lietuvon Lr kitur uisienlaoMf 
(Atpiginta)

Metanu |8.f0
Pusei met< - - — 4.50
Trims mėnesiams r. - - - - 2.25

Pinigus reikia riųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakyme.

4.00
2.00
1.50

.75

Kominternas 
šaukia į “vienybę

Jau keletą kartų buvo šio
je vietoje pastebėta, kad 
vadinamasai “trečiasis in
ternacionalas” ketina dary
ti žingsnius visų tarptauti
nio darbininkų judėjimo su
vienijimui. Buvo nurodyta 
taip pat, jogei šitas palinki
mas komunistų Jnternacio- 
nale apsireiškė po to, kai 
Viennos socialistinių parti
jų Vienybė nutarė šaukti vi
sų srovių socialistus ir ko
munistus į bendrų tarptau
tinį kongresą.

Dabar tečiaus jau galima 
pasakyti, kad Kominternas 
(komunistinis internacio
nalas) tikrai yra pasiryžęs 
sulošti taikos apaštalo rolę 
tarptautiniame darbininkų 
judėjime. Kokiu tikslu ji
sai tai daro, tai kitas klau
simas.

Sausio 6 dieną Vokietijos 
komunistų organe, “Rote 
Fahne”, tapo išspausdintas 
trijų špaltų ilgio Komin- 
terno pildomojo komiteto 
atsišaukimas, kuriame pra-

turi but sujungtos visos 
tarptautinio proletariato 
jiegos ir kad visos partijos, 
kurios remiasi proletariatu, 
turi sudaryti, nežiūrint vi
sų esančių jų tarpe skirtu
mų, vieną frontą kovai dėl 
neatidedamų proletariato 
reikalų. Visi darbininkai 
privalą stoti į vieną eilę — 
“tiek komunistai, tiek soci
aldemokratai, tiek anarchi
stai” — ir nugriauti ski- 
riančiasias juos sienas.

Yra malonu matyti, kad 
komunistų internacionalas, 
pagalios, atsipeikėjo. Per 
trejetą metų jisai dėjo vi
sas pastangas, kad suar
džius darbininkų vienybę; 
per trejetą metų jisai keikė 
“išdavikais” ir “judošiais” 
visus darbininkų judėjimo 
vikėjus, kurie nepritarė Le
ninui; per trejus metus ji
sai skaldė socialistų parti
jas ir darbininkų unijas, o 
šiandie jau jisai šaukia vi
sus stot i vieną eilę ir ben
drai kovot už proletariato 
reikalus!

Mes kibai abejojame, • ar 
pats komunistų internacio
nalas, pasižymėjęs visai ki
tokiais darbais, yra pašauk
tas at^teigti darbininkų vie
nybę. Bet jo atsišaukimas, 
kad visos darbininkų judė
jimo srovės susivienytų, iš
muša paskutinį ginklą iš 
rankų tų elementų, kurie 
dar vis nesiliauja kėlę kivir
čus proletariato viduje. Sa
vo pragaištingą darbą tie 
elementai varo nedoriau- 
siais įrankiais ir tuo budu 
demoralizuoja darbininkus. 
Todėl juo greičiaus bus 
jiems užkirstas kelias, tuo 
geriaus.

statyt priešakyje viso pasaulio 
darbininkų judėjimo!

Devynios dešimtos dalys tos 
partijos narių nebuvo bolševi
kai tol, kol į bolševikų rankas 
nebuvo pafekusi valdžia ir vi
sos šalies turtas. 97 ar 98 nuo
šimčiai tos partijos narių ne
buvo nei socialistai, nei ko
munistai tais laikais, kada Ru
sijoje viešpatavo carizmas. Bet, 
įstoję į bolševikų partiją, jie 
gavo vardą “vienintelių tikrų 
revoliucionierių” ir sugrudo į 
kalėjimus social-revoliucionie- 
rius ir social-demokratus, ku
rių daugelis buvo kovoję po 

metų, kad paliuosavus 
nuo caro jungo.

20, 30 
Rusiją

KOVA TARP LIETUVIŠKŲJŲ
bolševikų.

bol-

nu-

Apžvalga į
KIEK NARIŲ RUSIJOS KO

MUNISTŲ PARTIJOJE 
IR KAS JIE?

| Pernai, kaip žinia, Rusijos 
bLlševikai “vale” savo partijų, 
mesdami iš jos tuos elementus, 
kurie pasirodė neištikimi ko
munizmo principams, arba ku
rie buvo įstoję į jų dėl savo 
asmeniškų išrokavimų, arba 
kurie “buržuaziškai” gyveno

Šimto Nuošimčių
Patrijotas

j.
UPTON SINCLAIR’© 

EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

ITeslnyi)

Man šlykštu pasidarė širdy. Aš tik galiu 
užduoti sau senę, senų klausimų: Ką mes, žmo
nės galime daryti? Kaip mes galėtume suteik-

tymų? Ar mes turime eiti klupsti ir prašyti 
savo viešuoju tarnautojų, kad jie žiūrėtų^ kad 
verčiau butų daroma teisingumas besaugiams, 
o ne persekiojama amžinai prakilniausios pa
saulyje sielos! Jus atrasite šituos žmones kal
tais ir nuteisite uždaryti už geležinių krotų 

o tas niekuomet neturėtų būti daroma su 
žmonėmis, vis viena kokie jų nusidėjimai bu
tų, jei jus nenorite padaryti gyvulius iš jų. Ar 
gal tas yra jūsų tikslas? Taip atrodytų; ir to
dėl aš sakau, kad mes turime nuversti tų sis
temą. kuri greičiau sugyvulina žmoniją, kaip 
pagelbsti jai ir pakelia jų.

L

bų.
Tas “valymas” buvo pradė

tas po Rusijos komunistų par
tijos konferencijos, įvykusios 
gegužės mėnesį, ir tęsėsi iki 
galo metų. Bolševikuose jisai 
iššaukė nemažo sujudimo, ir 
jų spauda pripildė savo špal 
tas straipsniais, pranešimais, 
ginčais ir kitokia medžiaga, pa
liečiančia ta “valymą”.

Šita medžiaga yra labai įdo
mi. nes iš jos galima patirti, 
kas yra ir iš ko susideda ta 
partija, kuri jau dauginus kaip 
ketveri metai valdo milžiniškų 
Rusijos šalį. Tos medžiagos ap
žvalgų padarė vienas rašytojas 
Rusijos socialdemokratų orga
ne, “Socialist ičeski j Viestnik”, 
kuris eina Berline. Jisai sako 
kad visas savo žinias jisai 
mė vien tiktai iš Rusijos 
ševikų spaudos.

Pirmiausia tas rašytojas
rodo, kad bolševikai skelbda
vo netiesų, girdamiesi, kad jų 
partijoje esu 700 ar 800 tūk
stančių narių. 190-am Mas’ 
vos “Pravdos” numeryje esu 
apskaityta, kad 31 Europinės 
Rusijos gubernijoje (įskaitant 
ir Petrogradu su Maskva) ko
munistų partija turėjusi, pirm 
“valymo”, 158,000 narių; iš 
to skaičiaus Petrogradui ir 
Maskvai pripuola 59,000. Pa
ėmus pamatau šitas skaitlines, 
galima spėt, kad visoje sovie
tinės respublikos teritorijoje 
komunistų partija turėjo ne 
dauginus, kaip kokius 320-325 
tūkstančius narių.

“Valymo” laiku iš partijos 
tapo prašalinta nuo 10 iki 50 
nuošimčių, taigi / vidutiniškai 
apie trečdalys. Tuo budu Ru
sijos komunistu partijoje šian
die paliko kokie 200 ar 2.r 
tūkstančių narių -— ketvirta 
arba penkta dalis miliono.

O visų gyventojų sovietų te
ritorijoje rajajdasi apie 130 mi- 
lionų. i

Iš ko gi susideda tos parti
jos minios? Pagal savo socia
linę padėtį, ji seniai paliovė bu
vusi iKoletarinč. Darbininkai 
Rusijos komunistų partijoje 
sudaro liktai 14%, ūkininkai 
— 7%, o likusioji narių dalis, 
apie keturi penktadaliai susi
deda iš komisarų, armijos ko
manduotoji! ir valdžios tarnau
tojų.

Pagal savo partinį rekordų, 
Rusijos komunistai didžiumoje 
yra visai “žali” elementai. Jie 
beveik visi įstojo į partijų 1918, 
1919 ir 1920-ais metais. Tokių

jai iki 1917 metų, bolševikų 
partijoje randasi tiktai 2 ar 3 
nuošimčiai. Tokių, kurie įsto
jo į partijų iki spalių menesio 
revoliucijos, yra.tiktai 7 ar 9 
nuošimčiai. Vadinasi, 90 par
tijos narių susideda iš tokių 
elementų, kurie įstojo į ,jų tik
tai tuomet, kai bolševikai jau 
turėjo galių savo rankose.

Ta ve koks yra sus ta tas tos 
“revoliucinės” partijos, kurių 
Leninas su Trockiu mėgino pa-

Jūsų dėl Taikos...
Įstatymo —

Marė

“Laisve’’ rašė netiesą, kad tik 
mažas būrelis “kairiųjų neiš
manėlių” priešinasi naujajai 
“Darbininkų Partijai” ir jo
sios vadams. Tų “neišmanėlių”, 
pasirodo, yra didokas skaičius 
tarpe bolševikuo jaučių jų ele
mentų. Jų gal but yra net dau
ginus, negu dešiniųjų komuni
stų.
v štai, Brooklyno Jaikraštis ap
rašo A. (L. D. L. D. II Apskri
čio konferenciją, įvykusią pe
reitą nedėldienj, ir sako, kad 
ji buvo be galo triukšminga. 
Kova tarpe dviejų frakcijų 
buvo tokia atkakli, kad konfe
rencija tęsė ginčus nuo 10:45] 
ryto iki pusės po 9 vai. va
karo!

Aprašymas nepaduoda dis
kusijų turinio, bet iš to, kaip 
dalinosi balsai, priimant įvai
rias rezoliucijas, galima numa
nyt, kad abiejų frakcijų jie
gos buvo daug-maž, lygios. Ap
rašyme skaitome:

“Buvo skaityta net 6 re
zoliucijos...

“Rezoliucija Amerikos 
Darbininkų Partijos reikalu 
priimta 30 balsų už, 27 — 
prieš (ar rezoliucija prita
ria lai partijai, ar ne, nepa
sakyta. “N.” Red.). Rezoliu
cija ‘prieš A. L. D. L. D. S. 
Sekretorių K. Steponavičių 
priimta 30 balsų už, 29 — 
prieš. Rezoliucija ‘Laisves’ 
Bendrovės Suvažiavimui (re
zoliucijos turinys nepaduo- 
tas. “N.” Red.) priimta 28 
bal. už, 28 — prieš (pirmi
ninkas balsavo už rezoliuci
ją). Rezoliucija ‘C. P. K. Po
zicijos Klausimu’ (arba už- 
gyrimui A. L. D. L. D. C.’ 
P. K.) atmesta 31 bal., prieš 
— 29.
Laisvės redakciją’ 
28 bal.
(pirm, balsavo prieš rezoliu
ciją)...”
“Laisves” reporteris toliaus 

sako:
“Laike minėtų rezoliucijų 

.apkalbėjimo tiek buvo triuk
šmo, kad tūli delegatai net 
pradėjo apleisti konferenci-

ro įspūdžio, nes buvo var- j 
tojama labai aštrus tūlų de
legatų išsireiškimai ir ' smer
kimai vieni kitų.”
Taigi matome, kokios piovy- 

nės eina tarpe bolševikuojan-' 
čiosios A. L. I). L. D. narių. 
Konferencijos didžiuma balsa
vo už rezoliucijų, nupeikiančių 
los organizacijos sekretorių, 
K. Steponavičių. Didžiuma bal
sų taip pat pasirodė priešin
ga tos organizacijos centrali- 
niam pildomam komitetui (ku
ris remia dešiniųjų komunis
tų nusistatymų). Pagalios, vien 
lik pirmininko balsas išgelbėjo 
pačių “Laisvės redakcija nuo 
pasmerkiančios rezoliucijos.

Ir taip dedasi Brooklyne, 
kur randasi pnt; na u j ogiosios^1 
partijos centras ir kur visas 
“jjrisves” štabas'išsijuosęs agi
tuoja prieš “kairiuosius neiš
manėlius”!

Tie “neišmanėliai”, vedami 
Bimbos ir Daubaro, varo į ožio 
ragų Dūdelę, Taurą, Paukštį 
ir Ko.

Juokinga tečiaus yra “Laisr 
ve” kartu su jos reporteriu. 
Jie dejuoja, kad delegatai kon
ferencijoje vartojo “labai aš
trius išsireiškimus ir smerkė 
vieni kitus” — bet kas išmo-1 
kino tuos žmones šitaip elg
tis: ar ne “Laisve”, ar ne Dū
dele su savo sėbrais? Ar ne 
jie auklėjo keršto dvasių savo 
šalininkuose, fanatiškai kursty
dami juos prieš kitaip manan
čius žmones? Ar ne jie per ko
letų metų pylė nuodus į savo 
pasekėjų galvas, keikdami 
šmeiždami socialistus?

Ką pasėjo, tą ir p jau j a.

Išbilytoju
[Ui firvtkMaa Mama akprfafe 
nuomones Redakcija neatsakoĄ

MM

Tegul Visuomene 
Neužmiršta

< mum:.

A. VALADKAI

Atsakymas į jo\ straipsnį 
Naujienų 21 num. “Žodis dėl 
p. Undaro nusiskundimų.“

Tamsta ne kritikuoji, bet 
vienpusiškai peiki, įpuoli j sar
kazmą, turėdamas tendenciją 
savepagiros, kad publika ma
nytų, kad ir ištiesų tamsia 
daug supranti ‘rfffuL*skulptūrą. 
Įrodymų ir patarimų tamstos 
nereikalauju, aš pats žinau kas 

■esu ir kas mįn veikti, kad tik 
•kriinkybSs man leistų.

Jei ir piešti tamsta tiek tega
li, kiek kritikuoti, tai, netoli 
tamstos nuprogresuota' per ke
lis metus studijuojant dailės 
institute. — V. Undaras.

DAR PRIE P. UNDARO 
NUSISKUNDIMO, 
t

ateiti pa-

po savaitės 
baigiasi, o

ir

ELTOS KORESPONDENTO 
PAAIŠKINIMAS.

še

ri.

š

Rezoliucija ‘Prieš 
atmesta 

už ir 28 — prieš

Iš Washingtono gauta 
kąntis laiškas:

1922 m. sausio 25 
“Naujienų” Redaktoriui, 

1739 S. Halsted St., 
Cbicago, III., 

Gerbiamas Redaktoriau: 
Tamstos laikraštyje iš

m. sausio 23 d. editorialia- 
me straipsnyje pažymėta, 
kad “Naujienos” negavo te
legramos su žinia apie Lie
tuvos Kabineto atsistatydini
mą. Turiu garbės pranešti, 
kad tai įvyko per apsiriki
mą. (Ši žinia nebuvo tele
gramų bet laišku pasiųsta 
Tamstos laikraščiui.) Taip 
kaip buvo Tamstai siunčia
mos svarbios žinios ikišiol 
telegrafu, taip ir toliaus bus 
jos siunčiamos.

Prašau priimti mano aug- 
štos pagarbos pareiškimą.

M. M. šlikas, 
Eltos korespondentas.

0, Patriotybe, kokie preky
biniai vagys yra dengiami ta
vo vardu!

Vienintelis žiovanasris indi-
jų, bet paskui vėl sugrįžo at-' vidus, kuriam nėra baimės pa
gal. Konferencija nedarė gc- daryti save asilu, lai mulas.

Ai

Teisingumo.,. Tiesos...

Angelika Gudienė, 

su tokia moterimi? Pct- 
taip

A

rimčiau 
ypatybių, 

rast dagi 
pasmerktame, blogiau-

Nemanau už p. Undarą užsi- 
stot nei jį peikt. Jei žmogui 
skauda, geriau šauktis negu ty
lėti ir nykt. Bet negaliu nu- 

I tylėt dėl p. A. Valadkos, kaipo 
kritiko dailininko, šiurkštaus 
užsipuolimo “N.” 21 numery.

Kritikuot kito darbą, pavy
dėt, peikt, neįžiūrėtu nieko verta 

i — tai jau lietuvių įgimta silp
nybe. O juk bent tas, kurs 
skaitosi inteligentu, turėtų but 
pavyzdžio asmeniu: 
žiūrėt, rast ir gerą 
kurias tik galima 
“visų”
šiame, o ne išaukšto drožt lo
dei, kad “man taip patinka.“ 
Ar p. Valadka įsivaizduoja 
kiek, prie ko tokia “kritika“, 
kaip jo, gali žmogų, ypač blo
goj padėty esantį, privesti?

Kita, — p. Valadka dar lie- 
žino pats, kaip visuomenė 
priims jo paties kurinius, —- 
kiek jis pats mokės įdėti į juos 
savo genijaus dvasios. Did
žiuotis Instituto studento titulu 
nėra ko: ko žmoguj nėra, joks 
institutas neįkrės.

Aštriųjų kritikų, 
pykčio — perdaug, 
sveika, kas auklėja, 
deda, kas veda — 
das—viso tėvas, 
dėsi: “Aš lankiau 
o jis tik pradinę
ir imasi to darbo!” Čia nema
tyt dvasios kultūros, nors as
muo filosozijos daktaro titulą 
turėtų. Kritikuot lengva, bet 
pačiam pasirodyt tame pačia- 
ipe ruože geresniu — sunku.

Aš mėgstu žmogų, kurs savo 
teorijas pats praktikuoja. 
Laukiame p. Valadkos darbų.

— A. Rūkas.

Šių metų “Naujienų” 9 num. 
mes paskelbėme visų apyskai
ta aukų, surinktų per praeitus 
metus rašytojui šernui užlai
kyti. Pranešėme visuomenei 
apie visų padėtį to jiegų ne
betekusio lietuvių švietėjo. 
Šaukėmės į visuomenę, į visas 
lietuvių draugijas neapleisti .ii 
ir toliau. Pabriežėme, kad 
“Dėdei” šernui reikia kas sa
vaite mokėti po 20 dolerių pen
sijos - po tiek šerno Drau
gų Būrelis mokėjo jam per 
dvejus su viršų m melų ir 
kad šių metų sausio 1 dienų 
kasoj bebuvo tik 86 doleriai, 
taigi tik keturiom savaitėm. 
Tikėjomės, kad musų visuome
nės raginti daugiau nereikės, 
kad ji pati, pamačius reikalų, 
tuojau pasiskubins 
galbon.

Bet ve savaite 
slenka, kasą visai
visuomenes atsiliepimo į musų 
paskelbtąjį reikalų nėra.

Taigi klausiame: ką musų 
draugijos, kų musų visuohteflf^ 
kuriai “Dėdė” Šernas visą sa
vo gyvenimų dirbo, mano da
bar daryt, kada jis, sveikatos 
nebetekęs, patsai sau duonos 
užsidirbti nebegali?

Numosi t ranka?
Paliksit jį Dievo Apvaizdai 

rūpintis?
Palauksi t, kai jis, gatvėn iš

mestas, iš bado ir šalčio Die
vui dūšią atiduos, kad paskui 
jam paminklą stačius?

Ir gailestingas ašaras liejas, 
kad Lietuvių pakiliausieji dar
buotojai iš vargo ir bado žų- 
sla dėl visuomenes apsileidi
mo, — ir tą visuomenę kaltin
sit?

Kas ta visuomenė?
Jus — visi. Visi atskiri as

menys, visos draugijos, visos 
kuopos, kliubai, rateliai. Visi.

Tat graudename visus: 
Neužmirškite Dėdės Šerno! 
Jis turi gyveųt ir turi būt

pavydo, 
o to, kas 

kas pa- 
nėra. Pavy-
Nereįai gir
tini versi te tų, 
mokyklų —■

Aukokite pavieniai asmenys. 
Draugijos ir kuopos skirkite 
aukų iš kasos; aukokite ir at
skiri nariai. .

• Tik tuo buriu jį aprūpinsi
me, išlaikysime.

Šerno Draugų ^Būrelis yra 
tik tarpininkas, priimąs visuo
menės aukas, išmokąs 
piamajam. ir duodąs 
nei apyskaitą.

Čekiai ar money
reikia rašyt kasieriaus Justino 
Kulio vardu ir siųsti sekreto
riaus adresu:
S. Halsted St.

Visos aukos 
laikraščiuose.

Po paskelbimo šerno Drau
gų Būrelio apyskaitos (“Nau
jienų” 9 num.), aukų atsiun
tė: r

jas šel- 
visuome-

orderiai

A. Lalis, 1739 
Chicago, III. 

bus skelbiamos

J. J. čižauskas, apliekinin- 
kas, Springfield, 111., $10.00
Liet. Darbininkų Draugija,

Ir ką lu padarysi 
rui buvo aiški Jo Malonybes pergųstis ir 
pat apskričio teisininko raštinės, Traukos Tru- 
sto slaptosios tarnybos skyriaus ir, nemažiaus, 
p. Gudienės vyro išgąstis! Petras phts buvo 
persigandęs; kokia nauda jam buvo eiti dau
giau informacijų jieškoti, kuomet p. Gudiene 
jau išniekino teismų raštu ir suteikė visų in
formacijų valdžios agentui? Ji pasakė tam vy
rui, kad ji paaukojo kelis tūkstančius dolerių 
Liaudies 'Tarybai ir kad ji rengiasi paaukoti 
daugiau. Ji užstalė laidų už visų būrį Raudo
nųjų ir rymtiniiikų ir dabar rengiasi užstatyti 
už Makormikų ir jo draugus taip greit, kaip 
supuvusieji kapitalistų teismai bus galima pri
versti leisti jie po laidu. — Aš gerai pažįstu 
Makormikų, jis yra šaunus vaikinas, — tarė 
ji. Aš nemanau, kad jis su dinamito bom-

Visų tų laikų Petras sėdėjo visai užžavė
tas p. Gailienės lobingumo. Petras buvo tarp 
vandeninių lelijų valgytojų ir užmiršo apie pa-

ir su Olimpo ^alno šviesuoliais nektarų siurbė. 
Bet dabar Petrui staiga diriktelčjo priedermė 
ir jis krūptelėjo lyg kad budintųvo prikeltas

iš miego. P-nia Gadienė yra Muko draugė, ji 
žada Maką išimti po laidu! Makas visų pavo- 
jingiausis raudonasis! Petrui buvo - aišku, kad 
jis tuojaus turi ką-nors\surasti ant tos žmo
nos!

LN1V

P ETRAS, strakt, atsisėdo tarp šilkinių prie
galvių ir pradėjo pasakoti p. Gadienci 

apie naują Lygos kareivybai priešintis planą 
paruošti naują eilę instrukcijų jauniesiems są- 
žininiams priešininkams. Petrias pasakė busią 
šilų instrukcijų tikslas patarti jaunuoliams kas 
dėl jų teisėtų ir įstatingų teisių. Ret Magivnės 
buvo tokia mintis, kad Petras turi įsprausti 
į instrukcijas kokią frazę patariančią jaunuo
liams atsisakyti nuo kurinės tarnybos; jei tas 
butų atspausta ir platinama, tai kiekvienas Ly
gos priverstinei kareivybai priešintis narys ga
lėtų buti baudžiamas dešimčia ar dvidešimti
mi metų kalėjimo. Magivnė praserg^įo Petrą, 
kad jis butų labai atsargus su tuo, pet Petras 
matė, kad čia atsargumas bereikalingas. P-nia 
Gudienė iš tikros širdies geide patarti jaunuo
liams atsisakyti nuo karinės tarnybos. Ji, g 
daugeliui tą patarusi, neišskiriant nei savo 
nų, kurie, nelaimėn, drauge su savo tėvu 
tiko buti kraujo godžiais.

Atėjo užkandžio laikas ir p. Gudienė
klausė Petro ar jis neužkąslų ką ir Petro žin-

su-
SU-

pa-

» . i* . V ,

Pasaulis virsta vis suigebcs- 
niu. Seiliaus prieš munšainės 
laikus gerti ir numirti nuo' to 
buvo ilgas ir skausmingas pro
cesas.
_L___ _____________ !'.■!'______ 'L”*

\
geidumas visą atsargumą metė į šalį. Jam žin- 
geidu buvo pamatyti, kaip Gudo šeima savo 
nektarą siurbia iš auksinių taurių. Jam tik 
norėjos žinoti, ar priešingasis vyras ir krau
jo godus sūnus bus sykiu.

Bet niekas dauginus nebuvo kaib tik pa
buvusi žmona draugė; neigi Petras malė auk
so taures. Bet jis matė puikių čeplio (poroe- 
lėno) indų, tokių gležnučių, kad jam buvo 
baisu į rankas paimli, kad nesutriipėlų, ir jis 
matė sidabrinių daiktų eilę, tokie svambus, kad 
nusistebi, kada tik juos pakeli. Jis taipgi ma
te valgį patiektą keistp ir painiu budu, taip su
kapotą ir ^uždengtą lėkštelėmis, kad jis ištik-’ 
ro negalėjo pasakyti vardo nei vieno tų daik
tų, kurįuos jis 
džiovimus.

Valgydamas 
mo, bet jis vis 
mula, liepiančia 
ir paskui daryti 
nešus ] 
diėne paima tam tikrą

valgė, išskiriant sviestuotus

jis drebėjo savy nuo koktu - 
išsigelbėjo su Džemsienės for- 
daboli ir žiūrėti ką kili /daro 
tų pačiam. Kiekvienų karta at- 

naii ją valgį, Petras palaukia kol p. Ga- 
_i 'šakelę, ar tam tikra 

ų ir tąsyk tokį pat, arba kiek atspėda
mas jam artimiausių ima jis. Jis galėjo pa
švęsti tam visų savo domę, uos jam nereikėjo 
kalbėti. P-nia Gadienė nesustodama pylė mai
što ir didelės išdavybės srove ir Petrui užtekto 
tik klausytis ir galva pritarti. P. Gudienė ži- 
.nojo, kad jo burna buvo per pilna kalbėti.

1 ii

Viso labo $13.00 
Šerno Dr-gų Bur. Valdyba:

Pirm. 1^. G ūgis
Sekr. A. Lalis
Kasier. J. Kulis.

man 
paskelbt sekamo turinio laiš-

Sausio 21 d., 1922 m.
“Visiems, kuriuos tatai gali

paliesti: ,
“Pagal Socialistų Partijos

konstitucijų gali būt duotas 
tiktai vienas čarteris kiekvie
nai svetimkalbei sąjungai, lodei 
mes pranešame, kad draugas 
Žymontas yra sekretorius pri
pažintos Lietuvių Sąjungos, 
turinčios čarlerį iš Cook Kaun-

(Pasirašo)
1 “Robert H. Howe, Sek r.

Cook County Socialist Partv”.
f * €

Sckrctorius: A. žymonth i.

i » l) ' ..Jil .1. . • ■
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draugiams, ar darbo davėjams, 
turi būti skaitomas valkata ir 
po nuteisimui turi būti įkalin
tas miesto kalėjime laikotarpiui 
ne trumpesniam kaip dešimčiai 
dienų ir ne ilgesniam kaip 30 
dienų už kiekvieną prasižengi
mą ir turi būti priverstas dirb
ti sunkų darbą iki jis savo lai
ką atbus.”

Laikraštis “Pittsburg Search- 
light” priveda prokurorą pasa
kiusiu : “Niekus darbininko ne
gali priversti kasti anglis. Jis 
gali mesti darbą kada jis nori. 
Bet niekas negali mesti darbo, 
šiauliotis ir gyventi iš labdary
bės, i ar tai ji butų gaunama 

___  Kansase, ar iš. anapus jo ribų, 
jamas, tai ginčai ėjo hipoteze-1 kuomet darbas bendruomenėj 
jnis (daleidimais) ir atitrauk- 
tybėmis (bedaiktėms idėjo
mis), Bet ginčas tokiais termi
nais visuomet labai veikia į 
Ameiikos žmones. Prityrimo 
faktai yra sunku suvirškinti 
būvant taip užimtam, kaip pa
prastai esti amerikietis. Tokiu 
budu mums tenka matyti dide
lė daugybė praktikos newyor- 
kiečių norinčių įrašyti Kan
saso 
ma 
tymų knykas. 
gi turim daugybę newyorkiečių 
vadinančių šitą projektą pramo
nine vergija, be pasiulinimo ge
resnių faktų savo* baimei pa
remti.

Bet galima rasti nušviečian- 
tieji faktai. Kansase, kur tei
sėti streikai tapo padaryta ne
galimais, gana svarbus streikas 
eina dabar. Taf yra angliaka
sių streikas Pittsburgo miesto 
apylinkėj. Ar tas streikas yra 
įteisinamas, ar ne, yra kitas 
dalykas. Kansas kovoja su 
streikininkais ne dėlto, kad jie 
neturi pamato streikuoti, o dėl
to, kad jie streikuoja. Taigi 
įdomiausiu dalyku bus pamaty
ti, kokias įmones Kansas pa
naudoja prisivertimui darbinin
kų nestreikuoti.

Pikietavimui, streikininkų 
paradams, darbininkų susirin
kimams neleisti tapo panaudota 
valstijos policija. Suirutei 
malšinti tapo pasiųsta valstijos 
kareiviai. Tame nėra nieko 
naujo. Streikininkai techniniai 
yra padėty žmonių metusių sa
vo darbą. Darbdaviai turi 

liuosas rankas juos pakeisti ir 
jiemą su jų streiklaužiais yra 
užtikrinta užtenkama policijos 
apsauga. Tame irgi nėra nieko 
nauja. Bet, kaip galima buvo 
tikėtis Kansasė, ir kaip ištikro 
butų labiau pramoningoj val
stijoj, streiklaužių neatsiranda 
tiek, kad butų galima sėkmin
gai pramonę vesti. Tai yra 
svarbi kliūtis valstijai, kuril 
plačiai išsigarsino radusi nepa-| 
prastą vaistą nuo streikų. 
Streikininkai, atostogininkai, 
ar kaip juos nevadintume, arba 
turi būti priversti grįžti prie 
darbo, arba visas sumanymas 
griūva.

Argi darbininkas neturi kon
stitucinės teisės pagal savo no
rą priimti darbą, ar jį atmesti? 
Jis neturi, jei jis yra biednas. 
Mes pasiėmėm iš Anglijos Elz
bietos ir dar ankstesniojo laiko 
pradą, kad valkatybė yra vi
suomeniniu prasižengimu. Tas 
pradas buvo priverstinojo dar
bo sistemos dalimi, bet mes, ne
žiūrėdami į jo būdą, vis dar jo 
besilaikom. Ir Kansaso valsti
ja nusitvėrė jo kaipo tinkamos 
įmonės sau pasigelbėt iš nelem
tos padėties išeiti, kurion j į pa
kliuvo. Sausio 4 d. prokuroras 
Ilopkins susiejo su taikos vir
šininkais ir dviejų streiko pa
liestųjų apskričių miestų ofici
aliais ir pareikalavo, kad kiek
vienas miestas apskrity turi iš
leisti šitokį patvarkymą:

“Asmuo užsiimąs kokiu be
teisėtu Užsiėmimu, arba užtik
tas besišiauliojančiu ’be jokios 
matomos įmonės gyventi arba 
būdamas be jokios matomos 
įmonės gyventi atsisako 
dirbti, pampinus jam darbą 
bendruomenėj prideramu užmo
kėsimi, arba grūmojąs gvoltu, 
ar asmeniniu sužeidimu darba-

Priverstinas darbas 
Kansase

Argi Kansas butų išradęs 
vaistą nuo visų darbo kliūčių 
savo pramoninių santykių įsta
tymu? O gal jis tik prisiklau
so vidurinių amžių ir pradžios 
naujovinio kaiptalizmo privers
tino darbo sistemos? šitų klau
simų išsprendimui tapo pašvęs
ta daugybe baltos popieros. Ka
dangi Kaušai) prityrimas yra 
naujas ir Kansaso pramonės, 
kaipo netikėto veiksnio stovis i 
daugiausia žemdirbystinėj val
stijoj, toli gražu, nėra atstovai!- Į

randas.” “Labdarybe” jis čia 
vadina Kansaso ir Illinojaųs 
unijų pašalpų teikiamą streiki
ninkams.

Bet kaip 
kas galėtų 
pašalinis?
Naylor paklausė, 
žmonės teisti, < 
bes patvarkymu,

butų, jei streikinin- 
apsieiti be tokios 
Scammono majoras 

ar galima 
einant valkaty- 

, turintieji sa-

vo namus ir turį kreditą valgo
mų daiktų krautuvėj? Proku
roras jam atsakė, l^ad “žmogus 
gaii būti valkata, nors jo kre
ditas butų geras valgomų daik
tų krautuvėj, jei darbas ben
druomenėj galima gauti ir jis 
atsisako jį imti. Įstatymas žiu
ri taip, kad kiekvienas sveiku 
kunu žmogus dirba, jei darbas 
bendruomenėj yra gaunamas.” 
Jis tolinus pabrėžė tai, kad ti
kinti kitus darbininkus nedirb
ti Kansase yra neteisėtu užsiė
mimu, pastatančiu jį į valkaty- 
bės įstatymo ribas.♦

“O kaip su tais, kurie bandė 
grįžti prie darho, bet negalėjo 
gauti savo senų vietų?” pa
klausė Cherokee majoras Chad- 
sey.

“Tegul jie geriau nelaukia, 
kol žolė po jų kojomis sužeis ir 
pasijieško siiu kokį darbą,” at
sakė prokuroras. “Jiems teks 
įrodyti, kad jie tikrai jieškojo 
ir negavo darbo.”

Kaikurie apskričio miestai 
tuoj aus priėmė prokuroro su
statytą patvarkymą. Nei vie-

nas nepasipriešino tokiam pri
verstinam patvarkymui. Nie
kam neatėjo į galvą, išskiriant 
angliakasius ir jų atstovus, kad 
čia kas butų nelaisvo, ir neame- 
rikietiško šitame prade. Priė
mus Kansas pramoninių santy
kių kontrolės sinhanymą, kam 
reikia laikytis jo loginio išvedi

mo — priverstinio darbo?
Nors Kansaso prityrimas ne

pasiekė galutinų sėkmių kiek
viena kryptimi, bet jis nepaabe- 
jojamai įrodė savo priklauso
mumą nuo priverstinio darbo 
prado. Taigi kitoms valsti
joms priimant tolygių įstatymų 
projektą dėl teisingumo ir atsi

žvelgimo į ištesingumą turi 
būt priimta specifinės sąlygos 
priversti nepasitenkinusius dar
bininkus dirbti ar į kalėjimą 
eiti. Tąsyk teisdarys (legisla- 
torius) žinotų už ką jis balsuo
ja ir už ką jis turės atsakyti 
savo rinkikams. — (The New 
Republic).

MBS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Hatated St., kampas 31 gat.
Viename name su Dr. Monkevičium 

Tel. Boulevard 9708

išmėginamąjį įstaty- 
savo valstijos įsta- 

Mes taip- THE
>WEST SIDE <

<TRU.ST &’ SAVINGS BANu
1 Itil. Ų.WK OI SAl f TY AND tRlENDLYįiSfiRMCE 1 \ 

Roosevelt Road at Halsted Street; Chicago ;

' PRADEKIT S A VO 
1922 

ATSIDARYKIPE 
TAUPYMO ACCOUNT A 

ŠIĄ SAVAITĘ

ŠIO BANKO TURTAS $12,000,000.00

A. OLSZEWSKIS
/ geriausiai siunčia

PINIGUS Į LIETUVA
ir visas dalis svieto.

I
Parduoda Laivakortes, parūpina Pašportus, padaro Inga- 
Iiojimus (Doviemastis) ir kitus legalius dokumtentus.
Insuruoja nuo ugnies namus, furničius, automobilius, ir 
perkantiems namus peržiūri jų popieras ir padaro visus 
pirkimo raštus.
Užlaiko didžiausią sankrovą Lietuviškų knygų, paveikslų, 
mapų ir muzikos. Prisiųskite 2c štampą ir gausite knygų 
kataliogą dykai. Ofisas atidarytas iki 9 valandai Utarnin- 
kais, Ketvergais ir Subatomii.

Adreoas:

\ A. OLSZEWSKI
3251 S. Halsted St., Chicago, Iii.

I A

P. S.—šiame ofise Utaminko ir Ko'.vergo vakarais Advo
katas Antanas Olšcvskis Jlr. turi : avo valandas kuriose 
duoda lietuviams reikalingus patari nūs provų reikaluose.

Didelis Pasirinkimas
Lietuviškų rekordų kaina 75c vie
nas, perkant 6, duodi m e vieną re

kordą dykai.

kainos a .t 
Parsiduoda ant lengvą išmokėjimų. 
Gavome daugybę naują rolių dėl 
Player Piano i u žodžiais.

Krautuvė atdara nedaliomis.

Juozas F. Sudrik
3343 So. Halsted Street, Chicago, Iii.

•»

Klauskit
Pono GRIŠIAUS

Pono SEDEMKOS
KUOMET BUSITE

Peoples Sb^”,s Bank
ABU JIEDU YRA LIETUVIAI IR MIELAI PATAR

NAUS IŠRIŠIME VISOKIŲ DALYKU, 
SU KOKIAIS TIK ATEISITE

I

Peoples Sh&a,s Bank
Didelis Bankas

L I . * •

ant kampo

47-tos ir Ashland Avė.

CHICAGO

Bridgeporto 
Lietuviams

oi

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

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

Bridgeporto Skyrius
3210 So. Halsted Street

i Hl
Telefonas Boulevard 9663

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

iiiiiiiiiiiiuiioimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiihiiii^

Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 

4 silvanijos hos 
pitalese. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdimn. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer-
ginoms.

DR. 1 R. BLUMENTHAl
Akių Specialistai 

4649 S. Ashland Ar<|.
Kimim 47tM 84.

Dlenonu, t ryta Iki t yak. 
.Nei. 10 Iki 12 plato.

Tai. Baalevard MII
. --- ----- ..... ....................................... ......

011. TUSU
1900 So. Halsted St

Tel. Caial 2118
OflM jaiandoai nuo H ryte Ud 

8 vakare.
EiMddeadjaJ 2811 W. tari 88.

Tel. Prospect 8466
it—- i ■

Tolephone Yards 5J132

OR. M. STUPNICKI
9167 Bforsaa

Chicata, III.
VALAMDOS* Nue 8 Dd 11 ryta 

fr na« b fld 8 vakare.

Ofiso Tel. Blvd. 7826 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą i

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

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

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

------- ---------------------------------------->

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

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

Chtcago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriški. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS*

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

2 po piet.
Telephone Y arda 687

/WB«aSJUmga-!lll.Ll.lll 11 , ■!
C^nal £257 
Naktini* Tel. Caaal 8118

DR. P. Z. ZALATORIS
SYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

Vateadee: l&H 12 ryte; 1 iki 4 >• 
piet C iki 9 vakar*.

ffadKliomla nua 9 iki 12 ryta 
1821 S. Halsted St„ 

h 18 Ir Halited St

I
HHHHHHHHHHnUJUOI 
Talaphone Varde 1582

BR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo Anokias ligas motam, vai
ki Ir ryn|. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vym Ugaa.

5259 So. Halsted St., Cbioaga.

j Tel. Boulevard 2160 ■
j Dr.AJ.KARALIUS I

Gydytojas ir Chirurgu
* VALANDOS: B—12 iyt« 

B— I Vakavo.
įį 8HI So. Morgan StraM» I
Į Chteato. ūl J 
w iffflauirnr r įTrrym—
—■»■■■■ 'i » O  ..............e—■ ■ i.i n .

Tetephona Van Buivn 294 
L’m. 1180 Indepandenco Blvd. Chieaya

OR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

SpectaliBtaa Moteriukę, Vyri&kę, 
Valka ir viaa ckronilki liga

3354 So. Hahted St. Ckicaga 
Talephena Drovar 9898

Valaadaa: 1>—11 ryta; 8—8 w kist. 
7—8 yak. Hadlliamii 1S—12



iiui Iiii'''.-, J '• , ' '' į ' H i'!v'

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Tikrasis Priešas mas ir naikinimas yra išnai-

“Naujovinč visuomenė yra 
paremta beturčių kantrybe.”— 
A nutolę France.

‘‘Proletariatas yra spaudžia
mas ne dėlto, kad jo prispaudė
jai juo niekina ir juo nepasiti
ki, o dėlto, kad jis pats savim 
niekina ir nepasitiki”. — Ber- 
nard Shaw.

Didžiausiomis kliūtimis mu
sų pažangai yra pačių darbi
ninkų nežinybė, apsileidimas ir 
prietarai, šitos blogybės suda
ro tikrąjį \>ktopodą (aštuonkoj 
siurblį), didįjį pamatinį priešą, 
šiaip ,ar taip imant, milionai 
darbininkų nesupranta tų apy- 
stovų ir sąlygų, kuriose jiems 
tenka gyventi. Jie nepažįsta 
faktų tvylančių po jų kasdieni
niu gyvenimu. Jie nežino, kaip 
jie yra valdomi. Jie nemato 
tos “žaismės”, kurioje yra žai
džiama su jais. Jie nemato tri- 
korčio sposo, kuriuomi jie ap
sukama ant visų savo dienų. 
Jie nežino, kodėl daugumas yra 
bėdini, o keli turtingi. Jie ne
žino nedarbo priežasčių. Jie 
nesupranta kapitalizmo mecha- 
nybes. Jie nemato, kaip jie yra 
išnaudojami ekonominiai, fizi
niai ii’ protiniai. Jie nesuima 
ankšto susijungimo balsavimo 
su gyvenimu. Jie nejaučia tų 
pančių, kuriuos jie nešioja. Jie 
bučiuoja tas rankas, kurios iš
kelta jų kraujui lieti. Jie bal
suoja už savo ponus { kongresą 
ir kitas politikos vietas ir susi
organizavę { amatines unijas 
streikuoja, kad kelis centus iš
gavus. Jie neprotauja.

Suprantama, mes susiduria
me su organizuota kapitalistų, 
darbdavių ir jų tarnų opozicija. 
Bet jie yra mažuma ir tie patys 
neturi didelės svarbos. Di
džiausia opozicija pareina nuo 
pačių “apiplėšiamųjų”. Rober
to Tressallo žodžiais beta
riant: “Ve kur tikrasis priešas 
— šitie driskakelniai filantro- 
pininkai, kurie ne tik ramiai 
pasiduoda, kaip avys, savo ne
laimingai vergautei, bet dar gi
na ją ir priešinasi visokiam pri
minimui apie reformą. Tikrie
ji prispaudėjai yra tie, kurie 
sako apie save kaipo apie,vargo 
peles, kurie visą savo gyvenimą 
išbuvę varge ir nupuolime ma
no, kad visa, kas buvo gana ge
ras jiems, yra gana geras jų 
vaikams, kuriuos jie turėjo pro
gos pagimdyti. Šitie žmonės 
yra tikraisiais kaltininkais da
bartinės tvarkos laikyme.”

Bet taip visuomet buvo. Ka- 
<la Amerikos vergai tapo pa- 
liuosuoti, tai didžiausia pasi- 

priešinimas kilo ne iš vergų sa
vininkų, ar sudarkytos tikybos 
išgudrėjusių kunigų pusės, — 
nors daugumas jų šaukė susi
rinkimus vergijai gint A Ne; 
didižausis pasipriešinimas atėjo 
iš pačių vergų. Jie nesuprato. 
Jie niekuomet nieko nežinojo 
apie laisvę. Jie nenorėjo būti 
laisvais. “Massa” buvo jiems 
toks geras! Ir tas pats yra 
šiandien. Ne tironai daro var
gus, o vergai daro tironus. — 
(Dan Grif).

Tas nerupi musų politikos 
vadams. Tas nerupi musų “pa- 
triotingiems” verteivoms. Tas 
nerupi’ musų pavyzdingiems 
labdaringumu piliečiams. Tas 
nerupi net darbininkams, toms 
nelaimingoms karo, karinių 
pelnagaudų ir visokio išnaudo
jimo bei plėšimo aukoms.

Mes turim turtų, bet vietoj 
vartojus juos jii) pagamintojų 
naudai, mes pavedam juos 
tiems, kurie moka tik eikvoti. 
Mes pavedam juos tiems, ku
rie sueikvoja ne lik materia- 
lį turtą, bet ir žmonių būtis. 
Mes atiduodame juos vyrams 
ir moterims, kurie moka 
sunaikinti darbo žmonių 
minias, patys negalėdami ir 
norėdami pagaminti nieko
ta, kaip karą, skurdą, nusidė
jimą ir ištvirkimą.

Pasaulio turtai panaudojami 
tik tam, kad teikia pelnus, nes 
jie yra kontroliuojami pelnų

darytojų.
Jei norim panaudoti juos 

žmonių labui, tai turim padė
ti juos žmonių kontrolėm

Kitaip sakant, turtas visuo
met yra panaudojamas nau
dai tų, kurie jį turi ,ir kol žmo
nės leis pavieniaųis šalies tur
tus valdyti, įtol jie negali ti
kėlis panaudoti turtą visuo
menės labui.

Valdykim behdrai ir naudo
ki m Visų naudai tuos daiktus, 
kuriuos bendrai pagaminain. 
Suvisuomeninkime tautų tur
tus. Tai žmonių turtai, jie pa
gamino juos ir jie privalo bū
ti panaudoti jų bendriems rei-

I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

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

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems j
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ, pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunaš^uskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

yra liga

Tautų turtingumas
“Pasaulyje turto užtenka 

viskam, jei tik planas butų ge
ras”. — F. H. Collier. •

Nuo pasaulinio karo laiko 
mes žinom, kokius baisius tur
tus musų naujovinė visuome
nė moka sunaikinti nesustoda
ma gausiai gaminti naujų ver
tybių ir skaitlingų naujų mi- 
lioninkų.

Karas padarė kaikurias ša
lis bėdingesnėmis ir išplatino 
skurdą po plačias žemes, bet 
pasaulis kaipo visas šiandien 

negu jis bu- 
gana aprupi- 
žmogaus pri-

yra turtingesnis 
vo. Jis turtingas 
nimui kiekvieno 
derama būtimi, bet kam rupi 
panaudoti šitą turtą visų la
bui? Kas nori pašvęsti tiek 
t lifto moksliniam mųsų eko
nominio gyvenimo ir įstaigų 
atsteigimui, kiek urminis žudy-

tik 
ga- 
ne- 
ki- DR. A. MONTVID

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 
Phone Central 3301 
1824 VVabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzio 7715

BANKAS IR j O 
DIREK TORIAI

Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir 
tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie parodo savo 
atstovėjimų vietoj savo ypatiškais dalykais šiame 
banke.

Pasekmingiausi biznieriai, kiekvienas didysis fi- 
nasistas — jų atsargus globojimai jungiasi su tuo- 
mi, ką banko viršininkai užtikrina: saugumų, tvir
tumą ir nuolatinį progresą, i

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.
“MALT TONIC”

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

Bardavo j a,
FREDERICK BROS, 

3700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

Kojol
Gausite nusipirkti visose 

aptiekose.

Bjaurus kojų kvapas paėina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yri hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimaa 
ir smarvė pranyksta nuo Kojoto 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taip: 
j kvortą šilto vandeny reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
Ir tam vandenyj su kojotu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

išgydo koja* 
n*o šutinio

Subata, Sausio 28 d., 1922

Kojų šutimas

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,11
Jei skaitant raidė* susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi.
Jei turi uždegimą aidų,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

. John J. Smetana
Akinių specialistu 

1801 So. Ashland Avė.,' 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy* Advokatas 

Dienomis: Room 511 —- .
127 N. Dearbom St.
Tel. Dearbom 6096 

Vakarais: 10736 S. Waba*h Ava.
Tel.: Pullman 6877.

ASHLAND
MTTSIC

1

Pasekmingiausis Išradimas 
— nuo — 

PLIKIMO
Gydome priežastis: pleiskanų, slinkimo plaukų, niežėjimo galvos 

odos ir tt.
Gydome piežastis vedančias prie nuplikimo ir šiaip plaukų ken

kimą*
Tikrai atauginame plaukus ant plikos galvos. 
Pasekmes užtikrintos —■ Egzaminavimas veltui.

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

Jeigu aptieka neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite iš
dirbę jams adresui

Bingol Chemical Co.,
2816 So. Michigan, A ve, 

Chicago, III.

4162 So. Halstcd Street
Chicago, Illinois.

C1TIZENS STATE BANK

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

Yra narių Chicago Clearing House 
Associacijos.

^\BANK/d

Dabar Pirma

už

Gera sveikata, yra didžiausia palaima.

“Ačiū gydytojui 
išgydymą”.

Mano ofisas ir

Pleiskanos ?
NAUDOKITE įįuffleS 
Ar Jum* G*lvo* Odą Niekti? 
NAUDOKITE RttfffeS 
Ar Plaukai 51*ak*? 
NAUDOKITE PuffleS1

The Sfock Yards Savings BANK
(Bankas ant kampo)

PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 
VIETINIAME BANKE.

3% palukio mokama už padėtus pinigus 
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 

APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 
Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Su ba
lomis nuo » ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

NAUDOKITE Ęuffles ' jį 
Ui lodymui savo plaukų gražiai* ir tankiai* r 

NAUDOKITE RuffleS 
Girdymui galvos odos sveikai ir tvariai 

NAUDOKITE JgjffiZe*T

Ruffle* galim* gauti visos© aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iš iŠdirbčju per pažui už 75c. bonkęi.

F. AD. RICHTER & CO.
3 r d Avė. &. 3Sth SU Brooklyn. N. Y.

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

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

' - Patarimai veltui.
Dr. Whitney 175 N. Clark St., Chicago, III.
Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai. t 9 ryto iki 8 vai. vak. kasdie

ną. Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIMĖ

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, perviariantl* skau* 
ma* sąnariuose ir sustingimą* sąnarių 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Jei 
kenčiate tuos blogumus, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite, bei 
tuojaus prašatykįtie.
Musų stebėtinas gyduolės ėmimai | 

viduriais ir trynimui 
POLO,- '

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybė, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.
4537 S. Ashland 
Av, Chicago, IIL

Dirbėja* Importuotoja* ge
riausią a pasaulyj. Viša
ki! .' Pigiau parduosiu na
gu . Dykai lekcijos pirkėjam*. 
Ratykt angliškai dal informacijų.

SAPOMENTOL
STIPRI ALCHOLINft SMETONA 

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

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė,

Chicagę, III. (

•jtf

Ruatta & SereneUi 
817 Bi«e iidand Are.

NAUJA IDEJA^"
Nauja knygylė, kuri turėtų būti 
kiekvieno lietuvio namuose yra 
išsiuntinėjama veltui. Išpildyk 
kuponą žemiu ir pasiųsk pas 
MANUFACTURERS PATENT CO 
520 IffPTH AVĖ., NEW YORK

Vardas ...............................................
Adresas ...x......................................

Per ilgą laiką aš sirgau 
ir tik buvau suvargęs, nus- 
labęs, kad net ir gyventi bu
vo atsibodę, kiek uždirbda
vau tai visą daktarams ir 
išmokėdavau, ir buvau pri- 
stygęs vilties, kad bepasveik
siu. ,

Mane kankino vidurių ne- 
dirbimas pilvalio nuslab- 
nčjimas, skilvio nemalimas 
ir nervai; skaudėdavo gal
vą, po krutinę, strėnas ir tt. 
neturėjau apetito ir neska
nius atsimgėjimu; abclnai 
buvau visas suvargęs.

Matydamas, kad niekur 
negaunu pagelbos, ėmiau ty
rinėti pats. Ir nvan tiek pa
sisekė surasti vaistus, var
du . SALUTES STOMACH 
BITTERIS ir į 6 mėnesius 
palikau sveikas ir tvirtas, 
ir dabar Čionai aš pasirodau 
visuomenei; taipgi yra tūks
tančiai žmonių pasveikę nuo 
SALUTS RITTERIO ir dė- 
kavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, ku
rie tik norite būti sveiki ir

tvirti tai naudokite SALUTES BITTERį ir jum suteiks sveikatą, 
sudrutins vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaus
mą ir abelnai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, 
miegą ir tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingu 
nuo influenzos ir nuo Įeitų lixu- Fortai Ji srali visur laikyti ir par- 

tlavincti, k<wj> aptiekose, karkiamose ir tam* panašioje vietose. 
Kaina 1 bonku $1.00 12 bonkų $9.00. Siunčiant į kitus miestus už vie
ną bonką $1.26, o už 12 bonkų $11.00

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Siutęs Manufacturing Co. Taipgi norėda
mi greit aplaikyti siųskit sykiu su užsakymui ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusime 
dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.

Pasarga: Prisiųskite tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit 
taip: SALUTES MANUFACTURING CO., 
616 W. 31st St., Chicago, III. Tel.: Boulevard 7351

S ERGANTI VYRAI
Už visai mažas lėšas, suteikiama geriausia gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 
jo, todėl* gali būt gera vieta ir tamistai.

Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu, žmo
gus gali, jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra 
pažinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir 
fyziŠką tvirtumą.

pasiekia kiekvieną.
Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzaminavipiui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos 
progą patirti stovį tavo ligbs ir kaip gali at
gauti sveikatą.

Geriausia medikalis patarimas kuris
pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui 

ir geriausiam gydymyi, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.
ŽMOGUS SU LIGA.

Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra 
sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą. Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra 

įsisenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok savo mintis tuojaus, ateidamas 
pasikalbėjimui ir egzaminavimui.

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM
BARIAI.

Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos.
DR. B. M. ROSS’, SPECIALISTAS.

Kvalifikuotas ir kompetentiškas. Mokslą baigęs gydytojas ir tuj^i
tinkantį leidimą nuo Illinois Valstijos.

85 South Dearbom St., kampas Monroe St. Crilly Building, Cliicago, 
Illinois. Imkit elevatorį iki penktam florui.

Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 
ryto iki 1:00. Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:300 iki 8 v: v..

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

CANAOlANįU. PACIFIC
STE AMSHIPS LIMITED

PRANEŠIMAS
Siunčiame pinigus Lie

tuvon, prisiuntimas užtik-

Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto- 
mobilius.,

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

pigiau- 
$200.00 
$110.00

$135.00

Evaldas & Pupauskas 
840 W. 33rd St, 

Yards 2790

NAUJA
TIESI KELIONE Iš MONTREAL 

IKI OANZKJO.
Fagabiausis susinėsimas su Filava, 

Kaunu ir Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONB 

BE PASIVĖLAVIMO, 
BE PERSĖDIMO.

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

šie garlaiviai sustos prie HARVE 
ir SOUTH AM PTON.

KAINOS IKI DANZIGUI 
sios kabinete ..........................
Trečios klesos .........................

Kaina iki Pilavos. 
Trečia klesa.......................... .

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
Railway Trafiko agentas 

40 N. Dearbom St., Chicago, III.

NEPAPRASTA S PASIUL YM A S 
LYTIŠKAI NUSILPNfiJUSIEiM

VYRAMS.
Prisiųskit mums tik 50c

Lytiškai nusilpnėjo vyrai, klūpo 
nervuoti, išgyja ant visados. Išsigy- 
dysit vartodami NOVO. Todėl, ir ga
lima pavadinti stebėtinu, kuris jau' 
tūkstančius išgydė lytiškai nusilpu
sius vyrus. jei vargina nerviškas 
nusilpnėjimas, jei nustojęs vyriškumo, 
jei turite melankoliją, šaltas rankas 
ir kojas, galvą skauda, skaudėjimą ar
ba vidurių užkietėjimą, iš priežasties 
paeina baisus sapnai ir abelnai kas 
tik apsireiškia žmonose. Kaip pasi
naudojo kiti, tai pasveiksit ir jus nau
dojant NOVO. Tą būdą vartojant, 
trumpame laike tapsite tvirtu, sveiku, 
laimingu, jei tik laiku vartosit. Pa
vyzdžiui, kad pertikrinus jus tuomi, 
pasiųsime NOVO ir tikrai persitikrin- 
sit pasiųsime VELTUI tiek, kad pil
nai užteks ant 15 dienų, jei tik pri
siusite pavardę antrašą ir 50c. pašto 
ženkleliais arba pinigais apmokėji
mui persiuntimo lėšų. ' Meldžiu at
kreipti atidą, kad tai ne yra per ma
žas pamčginimui pakelis, užteks ant 
15 dienų, šis •p.ahiulymas yra antap- 
rubežiuoto laiko. Parašykit mums be 
vilkinimo, paminėdami laikraščio var
dą, kuriame matėme šį paskelbimą, o 
mes išsiųsime minėtas gyduoles tuo
jaus. \

NOVO COMI'J^Y
Box 83, Dept. 48, Brbflktyu, N. Y.

Tel. Boulevard 1969
P. K. MALELO,

Elektriko Kontraktorius
Suvedame d ratu s į senus ir nau
jus namus, sudedam fikčerius ir 

{statom motorus.
f Užlaikai! elektriškų reikmenų 
Krautuvę ir taisymo dirbtuvę.
i 3336 So. Halsted St,

Chicago, III. f

Reumatizmas Sausgėla

■ Nesikankykite savęs skaus- _
■ mais, Reumatizmu, Sausgėla, H
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu H
■ — raumenų sukimu; nes skau- H
■ dėjimai naikina kūno gyvybę g
■ Ir dažnai ant patalo paguldo. ■

CAPSICO COMPOUND mo- ■
■ stis lengvai prašalina viršmi- ■ 

nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vonės pasveikę. Prekė 50c per ■

_ pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■
Knyga: “ŠALTINIS SVEL ■

B KATOS”, augalais gydytiea, ■ 
B kaina 50 centų. ■

■ Justin Kulis ■
■ 3259 So. Halsted St. Chicago, III. J!
■ ■ ■ I D ■ ■ ■ B tl IS H B I
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KALBĖS APIE BADĄ 
RUSIJOJ.

Savo — kad ir didžiausio prie
šo — visgi gaila.

........................ ....  ląim I

Skaitlingai lankosi Dailės 
Institutan.

Skerdykly darbininkai 
nubalsavo streikuoti

Amalgama ted Meat Gutters 
and Butcher VVorkers of 
North America unijos viršinin
kai paskelbė, kad skerdyklų 
streikuojantįs darbininkai vi
sose skerdyklose didžiuma bal
sų nubalsavo tęsti streikų tol, 
kol jis bus pilnai laimėtas. Te- 
čiaus skerdyklų baronai tvirti
na, kad tas nieko nereiškia, 
nes, pasak jų, tik tie darbinin
kai balsavimuose dalyvavo, ku
rie nebegali gauti savo darbų 
skerdyklose. Gi visi kiti darbi
ninkai, girdi\ jau senai dirba. 
Suprantama Jaip sakyti gali tik 
skerdyklų kompanijų patys ar
šieji provokatoriai.

Balsavimai įvyko šiuose mie
stuose: East St. Louis, St. Jo
seph, Oklahoma City, Kansas 
City, Omaha, Sioux City. Den- 
ver, Albert Lea, Fort Worth 
ir Chicagoje. Chicagoje pa
duota 490 balsai už tęsima 
streiko, gi 21 balsas prieš (tai 
tik viename distrikte; kitų 
Chicagos distriktų balsai dar 
nesuskaityti). Fort Worth, 
Texas, nubalsuota strei
kuoti 1,050 balsais prieš L 
Balsavimo pasekmės, galima 
sakyti, panašiai išėjo ir visuose 
kituose miestuose. Beveik, gali
ma sakyti, vienbalsiai nubal
suota streikas tęsti.

Taigi skerdyklų streikas, ku
ris prasidėjo, rodos, gruodžio 
5, dėl sumažinimo darbinin
kams algų ir bandymų suardy
ti darbininkų unijas, tęsis ir 
toliau, būtent kol streikas bus 
pilnai laimėtas.

Keisti spešelų čekiai
“Westo” spešelai 

neišperi.
Tūlų laikų atgal Chicagoje 

sukinėjosi tarp lietuvių agen
tai, rinkdami pinigus ant 
“\Vesl” spešelų, ilgų laikų lau- 
vo buk tai kokios tai Western 
Land Development korporaci
jos nieku neparemtas bonas.

Tie, kurie dėjo pinigus į tų 
“\Vest” spešelų, ilgų laikų lan
kė savo žadėto pelno, ir jau 
buvo pradėję nekantrauti. 
Tad kelios dienos atgal jie visi 
gavo čekius iš Ohio valstijos 
kaipo a t mokėjimų pelno ant 
tų “spešelų.” Visi nuėjo į savo 
bankus ir išsimainė tuos če
kius. Bankai, žinoma, išmai
nė čekius tik tiems, kurie tu
rėjo pasidėję banke pinigų.

Vakar betgi Chicagos ban* 
kai gavo iš Ohio valstijos ban
ko telegramų, kad tų čekių ne
galima apmokėti, nes ta 
Western Land kompanija ne
turi ten pasidėjus jokių pinigų.

Chicagos bankai todėl dabar 
turėsią atsiimti nuo savo de- 
pozitorių pinigus, kuriuos 
jiems išmokėjo ant tų spešelų 
čekių. Kadangi tie visi čekiai 
buvo protestuoti, tai tie, kurie 
juos mainė, turės dar užsimo
kėti protesto kaštų — apie dve 
j e tų ar trejetų dolerių.

Westo spešelus rinko tūlas 
svieto praciva N. P. West ir 
sau už pagelbininkus turėjęs 
keletą lietuvių.

Miesto darbininkai reikalauja 
didesnių algų.

Apie 9,(MM) miesto darbinin
kų — vyrų ir moterų — įdavė 
finansų tarybos komiteto na
riams reikalavimus pakėlimui 
jiems algų. Tas, sako, miestui 
atseitų apie $2,500,000 me
lams. O tuo tarpu miesto kon- 
tiolierius praneša, kad ižde 
jau ir taip tik vieni vėjai švil
pia. ( ,

TSAAK McBBIDE *

Nesenai grįžęs iš Rusijos 
Isaak McBride kalbės rytoj, 
sausio 29 d., 8 vai. vak. Doug- 
las Parko Auditoriumc (Ogden 
ir Kėdzie avė.) apie savo paty
rimus Rusijoj ir ypatingai apie 
badaujančiųjų žmonių vargus. 
Be to bus dar muzikos progra
mas taipjau tautiniai rusų šo
kiai.

Visa tai ruošia Amerikos 
Komitetas Rusijos badaujan
tiems žmonėms šelpti.

W. Ozihiina, 28 metų am
žiaus, prisipažino Maxwello 
nuovados teisėjui, kad jis buvo 
suplanavęs, nužudyti savo sese
rį, Mrs. Mary Ladek, kurios jis 
jau sykį pavogęs daiktų vertės 
$2,000. Teisme buvo ir jo se
suo.

—Taip, aš buvau pasirengęs 
, ų nužudyti, — pasakė jis. — 
Jinai turėjo dar daugiau daik
tų, kuriuos aš norėjau nuo jos 
invogti. Aš buvau suplanavęs 

. ą užsmaugti šia virve.
Teisėjas pavedė jo bylą tyri

nėti “grand jury” teismui, gi 
. į padėjo kalėjiman po kaucija 
$5,000.

Kai vaitas vedė jį į kalėjimų, 
, o sesuo pribėgo prie jo, apka
bino jo kaklų ir verkdama pra
bilo:

—Nevesk jo į kalėjimą. Mel
džiamasai, ne. Aš jį myliu. Jis 
nieko panašaus daugiau neda
rys.

—Jis kai kurį laiką |ai Jąryti 
neturės progos, sumurmėjo 
teisėjas...

Pereitais 1921 metais aplan
kė Dailės Institutą 1,071,422 as- 
menįs. Sako, kad toks skait
lingas žmonių atsilankymas 
pamatyti dailės kurinių buvęs 
dar pirmas. Tas rodo, kad 
žmones vis labiau ir labiau do
misi daile.

Dailės Institutų taipgi, sako, 
lanko visų tautų studentai.

Nušovė savo pačią ir pats save.
Buvęs jūreivis Joseph Hand 

nušovė buvusią savo pačią po 
to, kai jinai atsisakė grįšti su 
juo gyventi. Sako, kad jis no
rėjęs nušauti ir savo 17 metų 
amžiaus kūdikį, bet jo nepa
taikė. Paskui jis pats nusišovė.

Jo moteris, Mrs. Gertrudc 
land, 22 metų amžiaus, kiek 
aiko atgal persiskyrė su juo 
už tai, kad jis labai žiauriai su 
ja apsieidavęs ir dėlto nebeno
rus prie jo grįšti.

“Specialu” laukiančiu 
domei. 

I

“Spešelų” agentas Joe Valan
čius, kuris save vadina Valan
das, gyvenęs po num. 2828 W. 
Pershing Rd., rinko iš žmonių 
pinigus kokiai tai Walland 
kompanijai žadėdamas mokėti 
$100 palukų už $100 sumas pa
dėtos 3 mėnesiams ir paskuti
nėmis dienomis kažkur išrūko; 
dabar valdžia jo jieško. Jam 
pavyko surinkti nemaža pini
gų, kadangi daugumas jo pa
žįstamų ir kitokių yra įdavę 
jam gerokas sumas, kurių ki
tiems jis sako, nei kvitos dar 
nepristatęs, nors jau apie 3 
savaites praėjo, kaip jis jų 
pinigus paėmė. Taigi visi, ku
rie yra įdavę jam pinigus, atei
kite į saliunų po num. 1858 W. 
14-th st. ir praneškite, kokių 
reikalų jus turėjote su juo. 
Tas reikalinga palengvinimui 
darbo valdžios agentams, ban
dantiems jį surasti.

— Geo. Čižinauskas.

Dr. Francis Populorum, 
“dantistum profesorum“, 401 
So. Ashland boulevard, polici
jai nusiskundė, kad Dr. Mc- 
Gee, taipgi “dentistuin profe- 
sorum”, skustuvu supjaustė vi
sų jo galvų ir veidų prie pat 
jo namų. Jis su 33 žaizdoms 
nugabentas pavieto ligoninėn.

Abu dentistai pasisakė poli
cijai, kad juodu esu Chicago 
Deniai kolegijos profesoriai. 
'Pečiaus delko toks “karas” jų
dviejų tarpe įvyko nesisako. 
Dr. McGee suareštuotas.

Varna iškapojo varnai akis.

Landis šaukia kontraktorių 
susirinkimų.

Kaip šiandie teisėjas Landis 
turės susirinkimų su namų sta
tymo kontraktoriais naujų dar
bininkams algų nustatymo klau 
simu. Spėjama, kad jis per- 
kratinės nustatytas darbinin
kams algas, nes mat tie nenori 
už tiek dirbti. Yra spėjama, 
kad šiuo kartu jis nustatys di
desnes namų statymo darbinin
kams algas.

Susidegino moteriškė.
Mrs. Catherine Sedlack, 

652 Western avė., pasimirė 
nuo susideginimo žaizdų. Jai 
bandant užgesinti užsidegusius 
popierius užsidegė jos drabu*. 
žiai ir jinai mirtinai susidegino.

“Paklydus” bomba suardė 
namų.

Anksti penktadienio ryta 
bomba suplėšė trijų augštų 
mūrinio namo pryšakį, 2651 
Evergreen avė.

Bomba turėjo suplėšyti na
mų po num. 2653 Evergreen 
avė., nes, kaip vėliau paaiškėjo 
tų namų savininkas buvo gavęs 
tris grųsinaneius laiškus, reika
laujančius nuo jo $500. O tų 
namų, kurie suplėšyta, savinin
kas nieko panašaus nėra ga
vęs.

Nuostolių padaryta už 
$1,500.

šiaip tai niekas nesužeista 
tik ką šešios šeiminos neapsi- 
vilkę turėjo išbėgti po to gat
vėn ir, suprantama, nemažai 
sušalo. . Be to kai kurie labai 
išsigando.

Naujovinės moters savistobybė 
yra kūdikių priešas.

Naujovinc moteris nenori pa
ti savo kūdikių auklėti dėlto, 
kad tas suteikia jai apsunkini
mų ir rūpesčius, bet jinai no
rėtų turėti jų vėliaus gyvenime. 
Tatai tvirtina Amerikos Vaikų 
Gerovės Lygos vedėjas C. Ci 
Carstens. Jis pasakė, kad, tie
sa, maži gyvenimo butai ir ne
svietiškai ; brangus pragyveni
mas dalinai yra priežastįs de 
sumažėjimo vaikų gimimo 
skaičiaus, bet svarbiausioji to 
priežastis — tai, pragyvenimo 
žvilgsniu neprigulmingas mo
ters gyvenimas! nuo vyro.

(Apgarsinimas)

PRIGELBĖKIME GAMTAI

Mazgojame savo rankas ir 
veidų keletu kartų į dienų, 
kad nuvalius susirinkusias 
dulkes ir purvus. Nelaukia
me koliai gamta tai padarys. 
Todėl, kodėl galima pasiti
kėti gamtai, kad išvalytų 
kasdieną susirenkančius 
kenksmingus dalykus musų 
pilve ir žarnose? Ypatingai, 
kuomet šios nuodingos sub
stancijos daugiau pavojin
gus nei ant veido purvai, ka
dangi iš jų paeina kad ne di
desnės, tai mažesnės ligos. 
“Išvalyk skilvį”, turi būti 
musų obalsiu ir Trinerio 
Kartusis Vynas yra geriau
siu valytojų. Jis prigelbsti 
pilvui atlikti dalį darbo. Tū
kstančiai ir tūkstančiai pa- 
sigelbėjo ir yra linksmi iš 
šios gydyuolės, — skaitykite 
šį laiškų: “Garson Quarry, 
Man., Canada, Gruod. 24 d., 
1921. Kenčiau vidurių už
kietėjimą per du metu. 
Rugp. 18 d., pradėjau imti 
Trinerio Kartųjį Vyną ir 
šiandien mano sveikata vi
siškai sugryžusi. Tai yra 
puikiausia gyduolė nuo vidų 
rių nesmagumo. Jūsų Ka
zimieras Stefaniec”. Taipgi 
mėginkite Trinerio Kartųjį 
Kosulio Sedativą; jūsų vais
tininkas, arba vaistų parda
vėjas turi į staką, arba ta- 
mistai parūpins.

Pereitą ketvirtadienį trys 
apsiginklavę plėšikai atvažiavo 
n* surišę tarnus įsilaužė į beiz- 
menių ir pavogė vyno vertės 
$10,000 iš M. L. Rothscildo 
namų, 3725 So. Michigan avė.

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

Kapitalas
Perviršis 

$275,000.00
NELAIKYK PINIGUS NAMIE

PADEK Į ATSAKANTĮ DANU
Universal State Bankas

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 Bajik
State Bank— 

Clearing llouse Bank 
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00 

f

Paminėjimas metinių sukak
tuvių
Franšiškaue Arlausko ’ mirimo

Jau metai laiko praėjo, kaip 
persiskyrė su šiuo pasauliu ma
no brangiausias globėjas ir vy
ras. Mirė sausio 28 d., 1921 m. 
turėdamas 28 metus amžiaus. 
Velionis paėjo Kauno rėd.. Pane
vėžio apskr., Pumpėnų valsčiaus 
ir parapijos, Gustadalio kaimo. > 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Valeriją ir sūnų Franuką, 2 \ 

broliu, 3 seseris Amerikoj ir 
2 seseris, 3 brolius Lietuvoj.

Nedoras žmogžudis atėmč gy
vastį ir suardė musų gyvoniiną. 
Nors mirė, bet mano širdyje ne
užgęsta liudėsis ir apgailestavi
mas mylimo vyro. Be tave nė
ra draugų ,nera prietelių! O 
kaip sunku yra man ir mažam 
Pranukui vieniems pasitikusiems 
be globėjo! Lai auna lengva 
svetimos šalies žemelė.

Aš sesuo, ant tavo kapo gėles 
graudžiomis ašaromis laistysiu; 
lai žydi ant kapo rūtos ir lelijos,, 
o tu ilsėkis ramiai jaunystės 
ilienoso ir lauk, kuomet pas ta
ve ateisime.

Mes jo daugiau ant šios ašmų 
pakalbės nematysime nei sutik
sime, todėl, ginvinSs, draugai ir 
pažįstami atmindami tą liūdną 
dieną a. a. Franciškaus mirties 
atsilankykite a^t pamahhj, kas 
galėsite sąttsio ’ 23 d. 73)0 vai. 
iš ryto j Apveizdos Dievo bažny
čią Chicagoje. širdingai kviečia 
nuliūdę: moteris Valerija ir sū
nūs Franciškus.

DR. WAITUSH, O. D
Lietuvis Akiu Specialistas

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

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

PRALEIDO PUSĘ
LAIKO LOVOJE

Farmerio
kaip Lydia Ė. Pinkliam Ve- 
getable Gompound padarė 

gera moteria.
—f----------

Carter’s Creek, Tenn. — “Trys me
tai atgal, buvau beveik invalydė. Pra- 

” leidau pusę laiko 
lovoj, nes buvau už 
pulta nesmagumų, 
kuriuos moteris tu 
lame amžyje turi 
perleisti. Ėmiau Ly 
dia E. Pinkham Ve 
getable Compound 
miltelius ir varto
jau Lydia E. Pink
ham Sanative 
Wash. Dabar gerai 

tt___ jaučiuosi jau per
porą metų. Galiu dirbti taip, kai]F 
ir jaunesnė ir aš, kaipo farmerio mo
teris, turiu užtektinai darbo apdirbime 
šavo daržo, augint vištukus ir stubos 
dar.bą atlikti. Jus galite pagarsint Šį 
mano laišką, nes esu prisirengus kuom 
tik galima gelbėt kitas moteris, nes 
esu linksma ir laimingu nuo paskuti
nių nesmagumų, kurie jau praėjo”.— 
Mrs. E. T. GALLOWAY, Corter’s 
Čreek, Tenn. t

Daugybės moterų turi daug ką <la- 
ryt, jei yra apnyktos tokiomis mote
riškomis negalėmis, tokiais simpto
mais kaip pirma Gąlldxvay kuriai ro
dėsi mažiausia dalykėlis kalnais.

Jei patiriate savo negalę, nervišku
mą ir arzumą, be ambicijos tad gerai 
išbandykit Vegetable Compound. Ti; 
Rime, kad jis daug pagelbės, nes dau
geliui yra pagelbčjęs.

teris pasakoja

Lietuviams yra parankiausias ir tvirčiausias 
Bankas, kur savo prigimtoj kalboj kiekvienas gali 
atlikti visokius bankinius reikalus. Jeigu dar netu
rite šio banko knygutės, tai širdingai kviečiame at
silankyti ir ją įsigyti.
KAS ČĖDIJLA PINIGUS UNIVERSAL STATE BANKE, 

TAS NEMATO BEDARBĖS IR BLOGŲ LAIKŲ

Mokame 3 nuošimčius, 1 liepos ir 1 sausio

MUSU TURTAS $2,200,000.00
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON

PER

UNIVERSAL STATE RANKA
Nes kuogeriausiai ir kuogreičiausiai nueina.
Išduodame draftus ant Lietuvos Prekybos ir 

Pramones Banko pagal dienos kursą.
BANKO VALDYBA: 

Joseph J. Krasowski—President. 
M. Mehlažis Vice-Prcsident. 
J. Kuchihskas—Viee-President. 
Wm. M. Antonisen—Cashier.
S. V. Valanchauskas, Asst. Cashier.

BANKO VALANDOS:

Kasdiena iki 4 vai. po pietų ir 
Vakarais: Utarninkais nuo 6 iki 

8:30. t1
Subatomis visą dieną iki 8:30 v.

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir jĮutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

Fedeial Bond & Land Company
Siunčia pinigus i Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar 
Parduoda
Parduoda

telegramais.
laivakortes j visą pasaulį, 

namus, žemes, farmas ir bondsus.

666 W. 18-th 
Chicago.

OFISAI:
St., 1439 S. 49th Court 

Cicero.

DRAUGIJOS M 
IR ORGANIZMŲ - 
-EVOLIUCIJA- - - - -

F^fhšė Arthur M. Lewis 
Vete A. J. Karalius

TURINYS
1. Thales iki Linneus.
2. Linneus iki Lamark.
8. Darwino “Gamtiškas Parinkimas”.
4. VVeismamfo Paveldėjimo teorija.
5. De Vries’o “Atmaina”.
6. Kropotkino “Savitarpinė Pagelba.”
7. Atsakymas Haeckeliui.
8. SpenceFio “Socijalis Organizmas.”
9. Spencer’o Individualizmas.
10. Civilizacija — Ward ir Dietzgen.

Puslapių 187 
Kaina 50c.

perskaitytiKiekvienas darbininkas privalėtų 
šią knygelę ir įgyti daug pamokinančių ir žingei
džių žinių. Rašykit tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
į. •<V\Ą4’TO •• • • i .i

T. Pullman 5481

A.SHUSDD
AKUSERKA

Turiu patyrimą / 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligoa.
10929 S. State St.

III.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisus
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir
v Vaikų ligų

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
o vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai.

l yte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR. S. BIEžIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampu SL 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd Si, 

Tel. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 plato.
41—«■ .-.Į—   ,

T«l. Auitia 787

DR. MARTA 
DOWIATT-SASS.

Iijtlk nsifto ii CallferaljM tr 
▼i! tol praktikavimą pi 

5338 W. Harrboa Si.
TalaodiKi 8—-1Q kaadl^ą b t—| 

vakars lieidria&t BftdtldienJMi.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
•4631 So. Aohand Arą. 
/ Taki Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 18 r. ryto, 1 Ik! 8 
ir 7 iki 9 Naktimis ir nadėlioj po 
pietų. Tai.: Oakland 1294

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

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operaciją 

8347 Emerald Avė.
9 1H 11 ryte ir 9 iki 10 vakari

Tel.j Boulevard** 9397
731 W. 18-ta gat. 2 iki g rak.

. Tai. t Canal 279
■■y..................................... - ■ ■ -■.................... ....

DR. C. K. SUAUGA
DINTISTA8

1111 Ito Hnteted Chleafą, ©.
kampa* 18th

Ph.ni Caual l»7

Telephone Yards 6834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 Ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 ▼. vak«
3325 So. Hahted St„ Chicago, HL

Telephone Boulevard 5059 (

Dr. A. Juozaitis i
DENTISTAS

Valandoi! nuo 9 iki 9 vai. vaka» 
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimą, 
8261 So. Haktcd SL, Chicago. IR

Telefoną ai Boulevard 7048

DR. C. Z. VEŽELIS
Uelaris DeatfatM 

IT12 Boath Aihlaad

Irti natvta

PRANEŠIMAS

Dr. C. K. Cherrys
Dentistas ir Radiografas

•2201—W^J12nd St., Kamp. Leavitt
Phone
Įsteigi

pintą X-spindulių laboratoriją.

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

Janai 6222 
savo ofise pilnai apru-



(
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Lietuviu bateliuose PRANEŠIMAI.
“BIRUTES” PASIAIŠKINIMAS

Daugelis “Birutes“ koncertą 
lankytojų nubarė mus, kodėl 
mes, rengę p. M. Petrausko 
koncertą, šiuo kartojuos apvy- 
leme, būtent, skelbėme vardus 
kai kurių artistų, kurie 
koncerte nedalyvavo.

visai

Taigi šiuo pareiškiame 
siems, kad “Birutė,” kuomet 
rengia p. Petrauskui koncertą, 
nei už koncerto programą nei 
už dalyvaujančius ar nedaly- 
■vaujačius artistus neatsako, 
nes ne “Birute” juos kviečia. 
Tuo rūpinasi patsai p. M. Pet
rauskas ir pats ima asmeniški; 
atsakomybę. Kad artistai, kurie 
buvo skelbiami, nedalyvavę 
koncerte, ne musu kaltė. Ji 
vardai buvo mums paties Pet 
rausko atsiųsti iš Bostono skel 
bti, taip ir skelbėme. 'Už savi 
darbą koncertui surengti Biru 
tė jokio atlyginimo neėmė — 
kaip kad kai kurių manoma.

Kad panašių klaidų daugiau 
neįvyktų, ateity bus daugiau 
domės į tai kreipiama.

nerys. AIex. Micevičius.

SKAITYKIT IR PLATI N KH 
“NAUJIENOS” 

--------- -------------------------- -- !___

Pranešimai
LSS. 4-tos KUOPOS susirin- 

k imas biįįj .laikomas sekmadie
nį, samdo 29, 10 vai. ryfo 
RAYtfOND CHAPEL Salėj. 
816 W. 31-st Str. (puse bloko 
nuo Halsted). Visi nariai pasi
rūpinkite susirinkti laiku.

— Sekretorius.
SLA. 36 Kuopos extra susirinkimas 
įvvks sausio 29 dieną Aušros svet 
2001 So. Halsted St. antrą valandą 
po piet. Malonėkit!) visi nariai atsi 
lankyti, nes bus Centro viršininku 
rinkimai ir balsavimas dėl įsteigime 
prieglaudos namo.— Valdyba.

Wcst Side. —Dr. ” 
metinis susirinkimas 
sausio 28 d. kai 8 vai. vak., 
svetainėj. Yra daug svarbių 
aptarimui tad vi?i nariai 
susirinkti.'

V. Kudirkos P-jo> 
..i įvyks subatoj 

Meklažic 
i re i kah' 
kviečiam’ 

Nut. Raštininkus..

Bridgeport. — Susivienijimas Brid 
geporto Draugijų ir Kliubų laikys su 
si rinkim a antradienį, sausio 31 d. f 
v. v. Mildos salėj, ant antrų lubų 
Visi draugi'u atstovai ir valdybo 
būtinai susirinkite.

Nut. rašt. J. V. Dimša.

■ Viešos prakalbos sekmadienį, sau
sio 29, St. Davis Hali, kamnas 32-ro ’ 
ir Emeral Avė. Kalbės V. K. Bič
kauskas iš Ne\v Yorko.

šeštadienį, sausio 28. San lnricčiv 
konfevenciia Raymnnd Chapellėj, 81C 
W. 3tnrci gv.4 8 vai. vak.

Sekmadieni, sausio 29, 6:20 v. v 
Fellowshin House salei. 831 \V. 33rd 
Pl.ace, pokilh V. K. Račkausko pri
ėmimas. Rengia A. L. T. Sandaros 
25 kuopos Komitetas.

North Side. — Koncertą ir Valiu 
rengia Pirmyn Mišrus Choras Lino- 
aybės Svetainėj sekmadienį, sausio 29 
d. Visas pelnas skiriamas Viešajam 
Knygynui palaikyti. Kviečimc publi
ką atsilankyti.—Komitetas.

ChicaeoR ir Anaiehnkes LT.. Pa«ko- 
los Apskritis laikys metini susir: Iri
mą sekmadienį, sausio 29 d . 2 vnl po 
pietų šv. Jurgio pnr. salėj čiTrldge- 
porte) Teiksitės tutinai visi susi
rinkti. nes bus renkama nauja vahiy 
ba šiems metame

Pirm. J. A. M’ckeliunas, 
Sekr. E. Stathenč.

T. M. D. 22 kuopos mėnesinis su
sirinkimas Įvyks sekmadieni Sau
sio 29 d. 1 v. po pietų Fellowship 
svet. 831 33-nf Place. Pasisteng- 
kim užsimokėti mokesčius, prira
šyt nauiu nariu ir atsiimkit knvgas 
“Kitas Karni". Už keliu mėnesi*, b*»s 
užbaigtas VVells’o “Istorijos P-ai*i- 
niai”. svarbiausia 25 metų T. M. D. 
sukaktuvių leidinys.

— Sekr. A. J. Mosgers.

Golbėkim Lietuvai Nnšlaičjnp.
Lbicagos Komitetas NaAlaUift»*s 

šelpti rengia ranku darbu ir nam-ie 
gamintų valgių bavarą vasary) 12 d. 
i9f2 m. Miklus abiejose svetainėse. S. 
HaMed ir 32-ras gatvės, šiuomi 
kreiniamės i grebiama v”’.iomene. 
y ratingai Cbi'cffyos ir kitu n.i M u ii 
ruesteliu moteris ir mergaites melž
dami paaukauti navai snyo išgale ke
lis. arba nors viena kokį di-le^n, ar 
r.'užesni '•an’-'.u dUMuj ar nwie ra
mintą valgį aukščiai, minėtam oaza- 
’išdirbinius meldžiam* skis*! ''"'t™- 
šu* N Valsnčausk’enė 3216 S. lla.s- 
ted Str.. Chicago. III. (3-Čios lubos), 
arba, kam noranktnu®. atnešti dieno
je bazarn tiesiai i Rv*tninę, kuri at- 
si<torva 5-tą val. no nietų. ,

Siunčiant išdirbinius malonėki re 
n/idėti savo pilna verda pravardę ir 
antraše. tainH kaina už kiek tre> ima 
norduoti. Geistina butn kad išdirbi-

Lietuvių Neprigulmingo Kliubo mr- 
.inis. susirinkimas įvyks šeštadienį, 28 
ausio, 7:30 .v v. Aušros svetainėj, 
;001 So. Įlalsted Str. Draugai, na- 
onėkit visi susirinkt paskirtu l aku, 
les turim išrinkt dr.ibininkm baliui, 
airis įvyks 26 vasario Mildos svotai- 
ičj— Prot Rašt. J. M. Vainauskus.

Viešas Diskusijas rengia Lietuvių 
kriaučių Skyrius 269 Amalgameitų 
Unijos svetainėj, 1564 N. Robey St., 
irti Mihvaukke Avė., šeštadienį, šau
lio 28, 2 vai. po pietų, temt: “Ar dar- 
nninkų klesa laimės revoliuciją per 
parlamentus ir balsavimus? Įžanga 
temokama. — Komisija.

Bridgeport. — Rytoj, sausio 29 d.. 
Z:80 vai. vak. Rayniond Chapelėj, 816 
N. 31-nia gatvė, bus prakalbos ir kru- 
amieji paveikslai, taipjau dainų pro- 
namėlis. Rengia Lietuvių Švietimo 
Iraugija. Publika kviečiama gausiai 
itsilankyti. įžanga nemokama.

—Valdyba.

Roseland. — Auksinės žvaigždės 
dėt. Pasilinksminimo ir Pašelpos 
(liubas turės iškilmingą balių sekma- 
lienj, sausio 29, K. Strumilo salėj, 
58 E. 107-th St. Pradžia 7:30 v. v. 
(viečiame rietos ir ;.;ielinkės lietu

vius gausiai atsilankyti.
—A. 2. Nariai.

Cicero.— Dnu 
ybės metinisju 
nap sekmadieni 
>o pietų Zvibo s* 
isi nariai suvirinkite laiku, yra svar

bių reikalų. Atsiveskit ir naujų drau
gų. — Sekretorius.

ęystės Lietuvių Tvir
ti inkitnas bus laiko- 
įsausio 29, 1:15 v. 
K 1347 So. 50th A v.

ASMENŲ 1IESKOJIMAI
JIEŠKAU BROLIŲ PO VARDAIS: 

/aclovo, Jono ir Kazimiero Paulaus- 
:ų Šiaulėnų vaisė., Stelmokų Rainio, 
uriu svarbų reikalą dėl žemės. At- 
išaukite: Bronislava šiaudikienė 3791 
krcher Avė., Chicago, III.

i

JIEŠKAU SUNAUS LIUDVIKO 
Dainio, kuris prasišalino nuo manęs 
š Pittsburgh, Pa., apie šeši mėnesiai. 
Jirdėjau, buk apie New Yorką randa
mi ar pačiame New Yorko mieste. La
lai malonėčia, kad jis pats atsišauk- 
ų arba žinanti kad praneštų, nes tu- 
iu labai svarbų reikalą.

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

JIEŠKAU JUOZAPO LAUCIAUS: 
turiu svarbų reikalą (gavau žinių 
įuo brolio Karolio iš Lietuvos). Mel- 
ižiu atsišaukti ar kiti žinanti apie jį 
nuneškit žemiau pririetu adresu.

PETRAS ŠATKAUSKAS 
;0£35 Edbrooke Avė. CHICAGOj^Įl.

KUR E išJIEŠKAU GIMINIŲ, 
Lietuvos yra daugiausiai nuo Eržvil
ko. Amerikoj gyvena, kaip girdėt 
daugiausiai Philapelphia, Pa. ir Wa- 
terbury, Conn. Aš paeinu, Kauno 
rėd., Raseinių apskr., Eržvilko valse., 
Jutkait ių kaimo. Ona Butkiulė--Sta

naitienė 2014 Fowler St., Chicago, III.

Aš ONA ASTRAUSKIENE JIEš- 
’<au savo seselės Ligienės ir švogerio 
l.igienio; jis pats, ąp kas kitas mel- 
Ižiu pranešti šiuo adresu:

ONA ASTRAUSKAS, 
10803 Edbrooke Avė., A Chichgo, III.

JIEŠKAU BROLIO LIUDVIKO 
Rutavičiaus, pirmiau gyveno South 
Chicagoj ir pusbrolio Adomo Budrio 
gyveno Chicagoj, abudu paeina iš Rią 
tavos parap, Daugčdų sodžiaus. At- 
išaukit ar kas kitas praneškit apie 

iuos; yra svarbus reikalas. Antanina 
Rut ivičaitė po vyru Gudienė 236 W. 
106 PI., Roseland.

APSĖDIMAI.
JIEŠKAU VAIKINO ARBA NAŠ- 

lio, kuris mylėtų važiuoti į Lietuvą, 
ten apsivesti su našle turinčia savo 
gyvenimą. Moteris yra 37 metų am
žiaus, geros širdies ir gera gaspadi- 
nė. Malonėkite atsišaukti adresuo
jant' Box 529, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

JIEŠKAU VARINO, KURIS UK- 
vatintų atsiimti iš Lietuvos mergina. 
Mergaitė yra 19 metų, aukšta, gel
tonplaukė. Jos tėvukai ilgai Ameri
koje gyveno, bet dabar yra abu mi
rę Vaikinas ar našlys atsišaukiantis 
neturi būt senesnis kaip 35 metij. At
sišaukite adresuojant Box 530, 1539 S. 
Halsted St., Chicago, III.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI DRAU- 
go nuo 28 iki 40 m. amžiaus. Geisti
na kad butų padoY*us, mylintis gražų 
pasiturintj gyvenimų. Gerai butų, 
kad turėtų šiek tiek turto, nes ar ir
gi turiu. Malonės atsišaukti, arba to
kį žinanti, meldžiu pranešti adresu: 
Box 531, 1739 S. Halsted St., Chicago.

JIEŠKAU APSIVEDIMUI VAIK.I- 
no arba našlio. Turi būt gabus į biz
nį, arba turėti savo biznį. Nuo 28 iki 
38 metu amžiaus. Malonėkite kreip
tis laišku šiuo antrašu:

ONA ULINSKAITE, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠDUODAMA FRONTINIS KAM- 

baris vienam vaikinui; taipgi ir kam
baris dėl dviejų draugų. Kambariai 
yra šviesus šilti su valgiu ar be val
gio prie mažos šeimynos.

1608 S. Halsted St., 4 lubų

SIULYMAI KAMBARIŲ
IŠRENDAVOJIMUI KAMBARIS 

vienam arba dviem vaikinam, be val
gio. Kambarys švarus, visokį palan
kumai garų apšildomas, elektros Švie 
sa, maudynės ir telefonas.

VANDA LAUSIMAIT1S,
3252 S. Halsted St., ant 3-čių lubu
Tel. Yard 3001.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
RIKALINGAS PARTNERIS, KU- 

ris sutiktų suorganizuoti kompaniją 
naujai išrastam dalykui, su kuriuo bu 
tul galima gerai pasinelnyti. Tokia 
kompanija j metus Luko padarytų ke
lių šimtų tūkstančių dolerių pelno, 
ži'igcidaujanti orgai uavinu.i to.vo nei 
n’ go biznio, nuder ėkite atsišaukti 
tuokus laišku Naujienos 1739 So. 
Halsted St., Box 528, arba Tel.: Lalu- 
yette 1044.

ir išplėtotas

yra visos
30 žmonių;

po visą

naujos;
; išleidžia- 
dirbinių j

REIKALINGAS PUSININ- 
|kas į lietuvišką dirbtuvę. Biznis 
išdirbtas 
Ameriką.

Mašinos
Urba apie
me apie už $10,000 
menesį, žmogui su $6,000.00 
yra proga. 
Mieli igan A v 
Chicago, III.
■i. . v

Atsišaukite 168 N.
Kambarys 200.

ĮIEŠKO DARBO
JIEŠKAU DARBO BUČERNĖJ. 

Savo darbą mvku atsakančiai, nes esu 
patyręs per daugi metų.

K. BUDRIS, 
5018 Wenthwoith Avė.

Phone Yards 1377.

MOTERŲ
REIKIA PATYRUSIŲ NE- 

patyrusių moterų popierių sor- 
tavimui. Kreipkitės:

/ 1451 S. Peoria St.

REIKA4JNGA Moteris ap
žiūrėjimui 2 vaikų ir namų; ge- 

rui-ras mokestis, 
inas.

boardas ir

i'AiiUAVIMIII PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME.

JOSEPII
660 W.

i

GIRICII, 
14th St.

REIKIA MOTERŲ SORTAVIMUI 
skudurų. Gera alga, nuolatinis dar
bas. Kreipkitės:

COOK & RUBIN, 
2643 \V. Roosevelt Rd.

REIKIA DARBININKŲ
V VKV

REIKALINGI I 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 ŠIOFBRIŲ 
ii n Taxi Co. Gali padaryti 
savaitę. Kapitalo reikia $100. 
kinsime veltui. Nuolatinis darbas, ge
ra alga; biznis. Chicagoj Bukie pat
sai bosu. Diamond Taxi Agency. 82 
W. Washington St. Room* 525

D1DE- 
$150 i 
Išmo-

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

1314 S. 49th Ct.
Cicero, 111.

REIKIA DEŠIMTIES VYRŲ PRI- 
sidėti prie lietuviškos Taxi kampani
jos suautomobiliais arba su pinigais. 
Nuolatinis darbas. Platesnių 
macijų kreipkitės:

PALACE GARAGE, 
724 W. 19-th St.

Nuo 1:00 iki 8:30 vak, nedėlioj 
nuo 10:30 iki 2:00 po pietų.

PARDAVIMUI

infor-

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 
sernė, 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 Tel.: 
Stewart 9074.

PARDAVIMUI Pirrn^ 
klesos bučernė ir grosernė.

4157 Archer Avė.
Phone Lafayette 3739

PARDAVIMUI SALIUNAS IR 
fixturos; 2 metų lysas, 5 kambariai 
pragyvenimui. Parduodu šiandien už 
bargeną iš priežastis, turiu kitv biz
nį. Lietuvių apielinkėj.

2702‘ W. 47th St.

PARDAVIMUI -447 E. 44th St., ar
ti Grand Boulevard; 3 aukštų ir 

skiepas mūrinis i__  .. ______
namas 3 flatų, 7, 8 ir 8 kambarių,1 
apšildomas. Cash $3,500. Kaina 
$13,500.

1 ai davimui turiu keletą skalbiamų 
mašinų priimtų į mainus: elekt’os, 
rankomis arba kita spėka. Naujos 
nuo $10 ir aukščiau. Tai yra bake
nas, ir tęsis tik keletą dienų. Kreipki
tės arba telefonuokite:

5758 S. May St.
Tel.: Wcntworth 1604.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
namu geroj biznio vietoj; priešais 
Stokjardų didžiuosius vartus. Kas no
ri gali tiktai vieną bizni pirkti.

? 1429 W. 45 St.,

PARDAVIMUI—618 W. 26th St., ar
ti Wallace 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 2 NAMAI, RAN- 
aru; o auKstų ir dasi 5744 S. Union Avė, ant vieno Jo- 
namas ir akmens; to. Krautuvė/ir 4 kambariai viršuj į 

priekį nuo namo ir 3 kambarių fia
las užpakalyj. Namai pirmos klesos 
padėjime. Iš viso rendos į mėnesį 
$81.00, bet galima pakelti iki $90.00. 
Kaina prapertės $4,900.00. $2,000.00 
cash reikia įmokėti. <
KARBAUSKIS & JOKUBAUSKIS, 

5159 So. Raicine Avė. 
Xel.: Yards 3287.

’ PARDAVIMUI SALDUMYNŲ IR 
mažų daiktų krautuvė. Gera vieta, 5 
kambariai pragyvenimui, pigi lenda. 
Noriu parduoti greitai, nes turiu ap
leisti Chicago. Atsišaukit:

125 W. 107 St., Roseland, III.

PARDAVIMUI hxTRA PIGIAI 
Starck player pianas. Kaštavo 850 
dol. parduosiu už pusę kainos. Atsi
šaukit:

Tel: Chesterfield 492
9431 Chaplin Avė Burnsido 

arba 10701 S. State St.

RAKANDŲ KRAUTUVĖ
Vidutinio dydžio rpkandų 

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

BUČERNĖ REIKALINGA
Kas norėtų mainyti lyit na

mo arba automobilio, praneš
kite.

C. P. SUROMSKI & CO.
<3346 So. Halsted St.

VELTUI 830.00
Paauksuoti laikrodėliai su puikiau

siais \21-akmeniais ir retežėliu vy
rams ar moterims. Pagarsinimui sa
vo tavoro, nusprendeme^iMdinti 5,- 
000 šių laikrodėlių VELTUI. Plates
nių žinių kreipkitės ir katalogą išsių
simo aplaikę 12c stampoms.

PEARL TRAD1NG CO., 
Box 122,

189 Pearl St., New York, N. Y.

BEKARNĖ PARDAVIMUI, 
biznis gerai išdirbtas, vieta tirš
tai lietuvių apgyventa, lietuvis 
duonkepis, gali daryti labai ge
rą biznį; 3601 Emerald Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
ir daugelis kitokių daiktų, biz
nis eina labai gerai. Parduosiu 
visai pigiai, nes esu ligos pri
verstas apleisti biznį. Atsišau
kite: 3656 S. Union Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, SE- 
niausi vieta visoj apygardoj, visokių 
tautų apgyventa. Pardavimo priežas
tį patilsite ant vietos.

3200 S. Hal.ted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
... vi -(j. v’sokių t idt'i apgyvei/. j 
Ei/iih i>-sėtinai gerai cinas;. Gera 

e;:i pir'rti. Parduoda pigiai. Pn-. 
d a imo priežastį patirsit aut vietos.

ANTON USEL S.
Llo7 Sangamon St.,

PARDAVIMPI SALIUNAS GE- 
roj vietoj,' visokių tautų apgyventa, 
daugiausiai lietuvių. Gali pirkti su 
namu, arba mainysiu ant kito namo. 
Pardavimo priežastis, pi)kati kitą na
mą. Atsišaukite:

1616 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIŪNAS, VISO
KIOJ TAUTŲ APGYVENTA VIETA. 
Biznis gerai eina, parduosiu pigiai.

5339 S. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
restauranu, tarp didžiausiu dirbtuvių. 
Parduosiu iš priežasties, kad pirkau 
kita biznį su namu, tad šitą turiu 
greitai parduoti.

ANTANAS STUKUS,
1834 W. 39th St. Tel.: Lafayette 3230

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS 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. Kedzid Avė.

PARDAVIMUI 2 KAMBARIŲ 
Mindai visai gerai, kaip nauji.

Atsišaukite:
ADOLFAS POCEVIČIA 

1947 S. Strfng St. 
Iš fronto skiepe.

RA-

PARDAVIMUI 5 ’KAMBA- 
rių geri rakandai. Parduosiu pi
giai ir galima gyventi tuose 

pačiuose kambariuose. Priežas
tis pardavimo — savininkas va
žiuoja LietuVon. Galite matyti 
brle laiku 3362 S. Lovve Avė.

PARDAVIMUI ŠEŠIŲ K AMBA- 
iių rakandai, kadangi turime keturis 
kambarius. Priversti parduoti 3 šnio 
tų lendrinį velouro seklyčios setą, 

Mokėjome $189.00, par- 
Kreipkitūs nedė

liojo, 713 W. 21-st 1-os lubos.

PARDAVIMUI puikius groseris lie
tuvių ir kitų tautų apgyvento) vietoj, 
prie šv. Kryžiaus bažnyčios ir tarp . 
dviejų mokyklų. Priežastį pardavimo i kaip naują, 
patirisite ant vietok. Meldžiu atsi- duosime už $80.00. 
šaukti: 4536 S. llermitage Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 
sernė visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras, i arduosiu pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsit ant vie
tos.

2722 W. 47th St.
Lafayette 5864.

PARDAVIMUI BARBERNĖ, LA- 
bai pigiai 4610 S. Marshfield Avė. 
Kreipkitės kas vakaras po numeriu 
4739 S. Honore St. Tel. Lafayette 
5964

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 
sernė ant Town of Lake, beveik vienų 
lietuvitj apgyventa: 1 ice box veltas 
$500.00, trejos vogos, (skulse) —$400. 
2 geriausi shovv casai, vertės $200.00 
4 counterei po $50.00. Visos lentynos 
stakas ir viskas kas yra Store. Par
duosiu už $1,175.00. Atsišaukite grei
tai: 4537 S Paulina St

PARDAVIMUI SALIUNO 
fixtures labai prieinama kaina. 
Savininką galima matyt visada. 
Jim Andrcws, 902 W.s 38th PI. 
Tel.: Yards <5216

< PARDAVIMUI SALIUNAS, GERĄ 
vieta, biznis nuo senai išdirbtas, ly- 
sas ant 3 metų, tarpe 2 didelių dirb
tuvių didžiausias stryfkųrių 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 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, PUSĖ 
arba visas su barais Kas norės, ga
lės imti ir narną. Svetimtaučių ap
gyventa vietą ,biznis gerai eini. Par
davimo priežaktį patirkite ant vietos.

927 W. Mth St.

PARDAVIMUI — 2826 Emerald Avė., 
2 aukštų ir skiepas mūrinis narnos, 
2 fl. ir garadžius, 2 šeimynų ant
ras aukštas, 7 kambariai pirmam 
flore. $2,500—Kaina $7,500.

PARDAVIMUI —šiaurvakarinis kam 
pas Emerald Avė. ir W. 25th PI., 
2 aukštų ir skiepas, mūrinis na
mas; 6 flatai 5 ir 4 kambariai kiek 
vienam. Cash $2,500. Kaina $6,500. 
Turime 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.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ MEDI- 
nis namas, platus lotas 36x125, cemen 
tuotas skiepas. Viskas įtaisyta pagal 
naują madą. Kas norite pirkti, ne
praleiskite progos. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.

P. POŠKAUSKAS, 
4136 So. Artesian Avė.

MOKYKLOS

MOKINKIS

PARDAVIMUI RAKANDAI: Vi
durinio stalas su krėslais, 3 komo
dos knygoms šėpa, lunčkė, karneta. 
mašina karpetų valymui 'su elektrų, 
taip ir daugiau kitokiij daiktų gyve
nime reikalingų. Parduosiu atskirai. 
Kreipkitės 835 W. 34th PI. \ 

3-ias aukštas iš užpakalio.

PARDAVIMUI RAKANDAI 4 kam 
bariu; 3 mėnesiai vartoti, taip kaip 
nauji: 2 pečiai. vienas kietoms ang
lims šildymui, kitas gasinis kepimam 
ir reikalingi 4 kambariams: galima 
parendavoti ir butą arba gali pirkti 
atskiroms štukoms. Kreipkitės 3247 S. 
Union Avė. 1 floras priešakyj.

AUTOMOBILIAI
RETAS TOKS BARGENAčV
Oakland 5 pasažiorių touring auą)- 

mobilius, 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 /
i Dirbtuves brenčius

OAKLAND MOTOR CAR CO., 
2425 Mi^higan Avė. Tel. Calumet 4310

PIGUS IR GERAS AUTOMOBI- 
lius 7 pasažiorių, Paige sedan; atrodo 
kaip naujas ir eina kaip naujas. Par
duosiu arba mainysiu ant namo, far- 
mos Joto, bučernės ar bile kokio ki
tokio biznio, kreipkitėspas:

C. P SUROMSKI
3346 So. Halsted St.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS, 
Hudson Sedan, 7 pasažlerių; Įabai ge- 
ram-e stovyie. Didelis bargenas. už 
$875.0'0. Visai kaip naujas. Galima 
matvti prie gasolino stoties, 2100 S, 
Laflin St. .

NAMAI-ZEME.

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St. 

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

taipgi mainome f urmas ant miesto 
praperčių ir mainome visokius biz
nius ant namų, ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame pasiskyrime 
visose dalyse miesto. Apsaugojame 
nuo ugnies namus, biznius ir rakan
dus. Taipgi insiuriname gyvastis ir 
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komapnijose. Klauskite K. 
J. Filipovich, arba W. Eringis.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ 5 ir 6 
kambarių, 4 metų senas namas; mau
dynė ,gasai, elektra, 36 pėdų lotas, 
furnace, pirmas floras, aržuolo tri- 
mingai. $800.00 cash, balansą $80 j 
mėnesį. Rendos $80 j mėnesi. Kaina 
$7,300.00. McDonnell, 3517 Archer 
Avė.

SUUTOK MOKĖJĘS RENDĄ!
Ateik ir pamatyk musų naujos ma

dos bungalows po 4 kambarius kiek
viena: skiepas elektra, gasas ir mau
dynes. 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. N.amus stato
me kokių tik kas nori su mažu {mo
kėjimu. Lotų kaina $200 ir aukščiau.

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

Matykite Zevvert. Ofisas atdaras 
nuo 9 ryto iki 7 vak. taipgi ir nedėl- 
dieniais.

PARDAVIMUI BEVEIK NAUJAS 
mūrinis namas 2 pagyvenimų po 5 
cambarius: furnace šiluma, elektros 
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 {mo
kėjimą. Atsišaukite bas F. J. Sze-t 
m«t, 4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI — 508 W. 81-st PI. 
5 kaml’urių medinis namas; ištaisy
ta gatvė ir apmokėta. Kaina $2,400. 
{mokėkit $500 cash, likusius remto
mis. Kreipkitės: W. H. Brinkman.

8688 Vincennes Road

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
su bizniu, įtaisymai naujausios ma
dos; parduosiu pigiai. Atsišaukite:

2519 W. 43rd St.
Tel.: Lafayette 4472

PARDAVIMUI ŠEŠIŲ FLATŲ 
plytų ir medžio namas, 26x160. $1,700 
išleista ant pataisymo; Par^,vJ^? 

'priežastis—našlysta. Kaina $5,150. 
$1,500 cash. Rendos $960..

McDONNELL, 
3517 Archer Avė.

MAINOME, parduodame namus, 
farmas. buč.emeą, automobilius ir ki
tokius biznius; turime namų didžiau
siame pasirinkime visose dalyse mies
to. Taipgi apdraudžiame visokius 
turtus nuo ugnies, pavogimo, užmuši
mo ir kitokiu nelaimių. Kreipkitės. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO.

808 W. 33 PI. arti Halsted St.

BRIGHTON PARK
Nusipirkt vieną iš žemiau paduotų 

namų ir į trumpa laiką sučėdysit pi; 
nigų imdami rendas ir nemokėdami 
už savo flatą.

Beveik naujas mūrinis namas z i>a 
tai po 5 kambarius, ant pusantro lo
to, elektriką, maudynės, cementįvo- 
tas basementas. Kaina tik $i,300. įmo 
kėlimas pagal sutarties.

Gražus 5 metų mūrinis namas, z 
flatai po 6 kambarius, sun parlois, 
karštu vandeniu apšildomas, elektn- 
ka\maudynės, 30 pėdų lotas, mūrinis 
—adžius, 1 blokas nuo kar lines. Kai5, gariulzius, i ----

j na $8,500. Reikia įmokėtu $3,000.
J 3.jų aukStų beveik naujas mūrinis 

'namas su visokiomis dėl džiovimo ne-

Design ir pasisiūti sau 
drapanas. (

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

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių Aapose.

Master Sewing School
Principalas

JOS F. KASNICKA
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

P-l»s E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyt! ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais 
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St.,

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvinio — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimul 
sau dresis.

VALENTINE 
DRFSSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted SU

Kreipkitės ypatižkai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

' Sara Patek, pintdninkė

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

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

Sunaudokite liuosus vakarus pusi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Ave^ 

Chicaro. III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliikos ir lietuviškos 

kalbą, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinšs 
ekonomijos, pilietystts, dailiaralys- 
tšs ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ

AntradienĮ, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos, hjlokin- 
tojaus Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.

namas su visoKiomis uei
liznos itaisomis; 1 Batas 5 kambariai 
ir 2 flatai po 4 didelius kambarius, 
nlekerika, maudynės, įvales ^’’ęsos- 
Randasi arti naujo teatro Bnghton 
Phrke aKina $8,500. Reikia įmokėti 
tik $3,000.

Del platesnių žinių malonėkite 
kreiptis i Biurą

FABIONAS & MICKEVIČE 
809 W. 35-th St., 
Chicago, III.

3001 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Leveskio Mokykla
PERSIKELS

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

. 3454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.

4 KAMBARIŲ NAMAS —$1,250
$500 cash, likusius po $9 į mėnesį 

ant 50 pėdų loto; netoli mokyklos, 
krautuvių ir bažnyčių. 33 minutos 
iki vidurmiesčio, prie C. B. & Q. per
važiavimas mažiau kaip 10 centų 
kainuoja. 60 traukinių kasdieną. Ga
lite kraustytis gyvent į 30 dienu ač- 
bn gegužės 1-mo jei geistumet. Rašy
kite

OL1VER SALINGER & CO.
628 —1-st National Bank Bldg.

PARDAVIMUI SALIUNAS GE- 
roj vietoj, apgyventa lietuvių ir sve
timtaučių. Pardavimo priežastis, turiu 
kitą didelį bizni. Kreipkitės:

626 W. 18th St.
Tel.: Canal 2964

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui geriausia bučernė ir gro 

šerne, kokia dar nebuvo ant pardavi
mo lietuviams, verta $2,500.00, l>et tu
riu pigiai parduoti — priežastis—ap
leidžiu miestą; randasi prie Canal- 
port netoli Union Avė. Kreipkitės 
S. G. Tuponich, 1315 W. 18th St. 
Tel. Canal 1640

RENDAI ŠVIESUS Di
delis kambaris dviem arba 

Kreipkitės:nnrduotl. Geistina butu ncnrm- . — - -t i i kainos nebūtu nerkukšto-., kad ne vieDm VyTLli.
j 3215 S. Union Avė.apsunkintu išpardavimo.

Ha/utre Rengimo Komisija.

PARDAVIMUI KARČIAMA, TIRŠ- 
tai apgyventa lietuviais. Biznis iš
dirbtas per 20 metų. Pardavimo prie
žastis, nesutikimas partnerių.
\ 4530 S, Paulina St.

Ant Town of Lake

PARDAVIMUI ĄR fŠRFNDAVI- 
mui puiki krautuvė, naujai ištaisyta, 
tinkanti visok'-*m bizniu’. geriau
sios gatvės Chicago. Matykit savi
ninką. , _ , .

6345 S. Wes'<vrn Avo. l os lubos

i .
s)




