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Skerdyklų streikas 
atšau ktas

Laivyno sutartis pasirašyta
I 1 ■■1 '—I

Rusija atsisako mažinti armiją

Skerdyklų darbininkų 
streikas atšauktas

Tolimesnis tęsimas streiko tik 
dar didesnį vargą pagimdy
tų, sako Lane, patardamas 
visiems grįsti į darbą.

VisuotinasCHJCAGO. 
skerdyklų darbininkų streikas, 
kuris tapo paskelbtas gruod
žio 5 d., protestui prieš sauva- 
lišką algų nukapojimą, vakar 
tapo atšauktas. Streiką atšau
kė Amalgamated Meat Cutters 
and Butcher NVorkmen of 
North America unijos sekreto
rius Dennis Lane.

Jis visiems unijos skyriams, 
kur tik yra streikas, iš
siuntinėjo trumpus praneši
mus:

“Mes patariame, kad strei
kas butų tuojaus atšauktas. 
Tolimesnis tęsimas streiko ne
atneštų jokios naudos ir tik 
pagimdytų didesnį vargą tarp 
musų narių”. Jis pataria strei- 
kieriams tuojaus grįžti į dar
bą, nes unija jau nebedės dau
giau pastangų tęsti streiką.

Reiškia, skerdyklų darbinin
kų streikas užsibaigia pralai
mėjimu ir streikieriai turės 
grįšti į darbą skerdyklų savi
ninkų sąlygomis ir sulig jų 
malonės, nes veikiausia savi
ninkai bandys streikierius “pa-i 
mokinti” ir veiklesnius s jų at
sisakys priimti į darbą. N

Dennis Lane ir kiti unijos 
viršininkai atsisakė ką-nors pa
sakyti sąryšyj su atšaukimu 
streiko, ar duoti kokių nors 
paaiškinimų. Bet gerai žinan- 
tįs padėtį sako, kad- streiką 
darbininkai pralaimėjo delei 
stokos susiorganizavimo ir de
lei skurdo tarp pačių darbinin
kų. Skerdyklų darbininkai la
bai mažai uždirbdavo ir prieš 
streiką, taip kad jie susitau- 
pinti pinigų negalėjo. Streikui 
kiek ilgiau užsitęsus, darbinin
kams prisiėjo perkęsti didelį 
skundą, ypač dabartiniais žie
mos šalčiais. Unija gi buvo 
jauna ir jos iždas buvo visai 
mažas, kad ji butų galėjus už
laikyti savo narius, ar bent 
duoti jiems kokią-nors pašel- 
P9-'

Kada streikas tapo paskelb
tas, tik maža didelė darbinin
kų buvo organizuota. Nors 
prie streiko prisidėjo' ir neor
ganizuoti darbininkai, bet vis
gi visa streiko našta gulė ant 
nedidelio skaičiaus organizuo
tų darbininkų. Kada keletas 
dienų atgal buvo padarytas vi
suotinas balsavimas apie tęsimą 
streiko, organizuotieji darbi
ninkai kuone vienbalsiai bal
savo už streiko 
neorganizuotieji 
kurie balsavime 
pasibijoję, kad
užsitęsti dar ilgą laiką, o ne
turėdami iš ko pragyventi, pra
dėjo būreliais grįžti j darbą.

šitokioms aplinkybėms susi-

>rie naujos ko-

darius nieko kito nebeliko, kaip 
galutinai atšaukti streiką, nes 
neorganizuotiems darbininkams 
grįštant į darbą nebeliko vil
ties streiką greitai laimėti.

Skerdyklų darbininkams da
bar nieko daugiau nebelieka, 
kaip grįšti j darbą, bet pasi
mokinus patyrimais iš šio 
streiko, organizuotis dar tvir/ 
čiau ir
vos. Jie turi rūpintis, kad or? 
ganizacija apimtų visus darbi
ninkus ir subudavoti didelį su- 
šelpimo fondą, taip kad dar
bininkai galėtų atlaikyti ir ii-, 
gesnį streiką, nes juk ir šiame 
streike darbininkai pradėjo 
streiką gerai ir laikėsi vieny
bėj, bet negalėjo atlaikyti strei
ko ilgumo: badas privertė juos 
streiką atšaukti. Sulaužyti 
streiką, žinoma, daug padėjo 
ir nuožmumas policijos, kurią 
kapitalistai tuojaus pasikvietė 
sau pagelbon ir kuri ginė ka
pitalistus, o darbininkus visu 
savo nuo/mum puolė ir perse
kiojo. Prisidėjo ir teismai, ku
rie uždraudė darbininkams ne 
tik pikietuoti skerdyklas, bet, 
vietomis, net ir streikietių su
sirinkimus laikyti. >

Veik iš visų vietų gauta pra
nešimų, kad streikieriai išpil
dys centralinės valdybos pata
rimą ir atšauks streiką. Tik 
iš pietinių valstijų atėjo prie
šingas 
unijos 
John 
Worth, 
priešinsis streiko atšaukimui. 
Jis dar negavęs iš Chicagos pa
tarimo .atšaukti streiką, bet jis 
manąs, kad unija nebandys su
stabdyti pietinių valstijų sker
dyklose kovą prieš algų nuka
pojimą ir kad ta kova bus tę
siama ir toliau.

balsas. Pietvakarinio 
distrikto viršininkas 

W. Malone iš Fort
Tex., pranešė, kad jis

Penkių valstybiy laivyninė 
sutartis pasirašyta

Sutartis taipjau uždraudžia 
nuodinguosius gasus ir su
varžo submarinų vartojimą.

WASHINGTON, vas. 1. — 
Daugiau kaip dviejų mėnesių 
nusiginklavimo konferencijos 
darbas šiandie apsivainikavo 
penkių valstybių sutartimi, ku- 
riąja tos valstybės susitaria su
mažinti savo laivynus, šiandie 
įvyko pilnas nusiginklavimo 
konferencijos susirinkimas, ku
riame ta sutartis ir tapo pa
sirašyta Jungt. Valstijų, Ang
lijos, Japonijos, Francijos ir

tęsimą, bet 
darbininkai, 
nedalyvavo, 

streikas gali

Turinis sutarties jau yra ži
nomas iš pirmesnių konferen
cijos nutarimų laivynų mažini
mo klausime. Pamatiniai susi
tarimai sutartyje tapo išlaiky
ti, padalyta tik nickurios per
mainos smulkmenose.

Sutartis nustato kokius di
džiuosius karinius laivus šalįs 
gali pasilaikyti, kitus, neįvar
dytus didžiuosius laivus paskan
dinant. Sulig sutarties Jungt. 
Valstijoms paliekama 18 did
žiųjų. laivų, 500,650 tonų įtal
pos; Anglijai 22, laivus 580,450 
tonų įtalpos; Japonijai 9 lai
vai .301,320 tonų; Francijai 10 
laivų 221,170 tonų ir Italijai

sutartis be to 
karuose 

submari- 
skandin-

Vokietijos geležinkeliečiai 
nutarė streikuoti

Bolševikai priešinasi su 
mažinimui armijos

Maisto trukumas Ukrainoj10 laivų 182,800 tonų. Mažes
nių laivų ir submarinų galės 
budavotis ir daugiau.

Pasirašytoji
uždraudžia naudoti
nuodingus gasus, 
noins užpuldinėti ir 
ti prekybinius laivus.

ši sutartis jau seniau buvo 
prirengta, bet jos priėmimas 
ir pasirašymas susi trukdė delei 
Japonijos atsisakymo priiimti 
skirsnį apie Pacifiko fortifika
cijas, kuris uždraudžia taisyti 
naujas fortifikacijas ant Pa
cifiko salų. Japonija gailaus tą 
skirsnį priėmė.

Nors sutartis sumažina lai-» 
vynus ir uždraudžia vartojimą 
nuodingų gasų, ji neliečia sau
sumos ginklavimosi ir apie 
mažinimą urnos armijų 
konferęrfcijojc nebuvo net nė

a.

Streikas turėjo prasidėti pe
reitą naktį. Valdžia grūmoja 
geležinkeliečiams, kurie rei
kalauja pakėlimo algų.

Atmetė Lenino pasiūlymą 
mažinti Rusijos armijas.

su-

Vo-

valandą.

svars

Chinija atgaus Šantungą
Nusiginklavimo 

patvirtino susitarimą 
Chinijoa ir Japonijos 
šantungą.

konferencija 
tarp 
apie

VVASHINGTON, vas. 1. — 
šiandie nusiginklavimo ir to
limųjų rytų konferencijos pil
name posėdyje valstybės sek
retorius Hughes perskaitė vi
sas konferencijos padarytas su
tartis apie Chiniją ir Chinijos- 
Japonijos sutartį apie Šantun- 
gą. Visos sutartįs tapo išnau- 
jo patvirtintos.

Sulig tų sutarčių, Chinijoje 
bus panaikinti kitų šalių paš
tai, bus ištraukta užsienio ka
riuomenė, sugrąžintos bus jai 
bevielinės stotįs ir t. t.

Sulig susitarimo apie Šan- 
tungą, Japonija sugrąžįs Šan- 
tungą ir Kiauchow Chinijai, iš
trauks savo kariuomenę iš 
Šantungo bėgyje šešių mėne
sių, sugrąžins Chinijai Vokie
tijos kabelį, šantungo geležin
kelis pasiliks po bendra kon
trole, bet Chinija po penkių 
metų galės atpirkti geležinkelį 
už $30,000,000. Druskos indus
trija pasiliks Cliinijos kontro
lėje, bet Japonija galės nupirk
ti dalį produkcijos,. Japonija 
taipjau atlygins Chinijai visus 
Šantungo okupacijos nuosto
lius. Japonija be to atsižada 
1898 m. sutarties su Chinija.

Chinija visiems užtikrina 
“atviras duris” ir laisvą pre
kybą.

Po to Anglijos delegatas Bal- 
four paskelbė konferencijoje, 
kad Anglija sugrąžins Chinijai 
išnuomotą Chinijos uostą Wei- 
hei-Wei.

Nusiginklavimo 
jau beveik visai 
darbą ir gal ;iiž 
užsidarys. I

BERLINAS, vas. 1. — 
kietijos geležinkelių darbinin
kų unijos pildomasis komite
tas nutarė 20' balsų prieš 15 
paskelbti visuotiną geležinke
liečių streiką. Streikas turi pra- 
sidėti šiąnakt, 12

Valdžia išleido persergėjimą 
geležinkeliečiams, kad streikas 
yra nelegalia ir prįgrumojo, 
kad'.kiekvienas, kuris atsisakys 
dirbti, ar kurstys kitus nedirb
ti, galės būt. baudžiamas iki 
50,000 markių.

Susisiekimo miaisteris tapo 
įgaliotas griebtis visų priemo
nių, kokios tik bus reikalin
gos užtikrinimui traukinių 
vaigščiojimo.

Tuo pačiu laiku dedama pa
stangų, kad susitaikius su ge
ležinkeliečiais, nors valdžia 
kartu rengiasi ir prie triuški- 
nimo streiko. Iki 6 vai. vak. 
visos pastangos susitaikinti nu
ėjo Niekais ir išrodo, kad 
streikas tikrai įvyks. Valdžia 
mano, kad streikas bus tik da
linis ir ji pilnai tikisi,* kad 
streikas nepavirs visuotinu.

Kalbėdamas reichstage var
de valdžios, vice-kancleris Bau- 
er, didžiumiotis socialistas, pa
sakė, kad valdžia delei gele
žinkeliečių reikalavimų atsidū
rė labai keblioj padėtyj. Gele
žinkeliečiai reikalauja pakelti 
algą nuo 50 iki 75 nuoš., kas 
reiškia, kad ailt šalies butų už
dėta dar apie 60,000,000,000 
markių naujų taksų, kurių su
rinkti nė negalima tikėtis. Bet 
iš kitos pusės, darbininkų al
ga yra žema iri, jie prie dabar
tinio brangumo nebegali pra
gyventi.

kad streikas

Priėmė biliy apie skolas
Kitoms valstybėms duodama 

25 metus laiko atmokėti sko
las Jungt. Valstijoms.

konferencija 
užbaigė savo 
dienos kitos

Angliakasiai kviečiasi 
geležinkeliečius

WASHINGTON, vas. 1. — 
Senatas 39 balsais prieš 25 va
kar priėmė *bilių, sulig kurio 
bus paskirta komisija iš pen
kių kongreso narių ir iždo sek
retoriaus, kuri susitars su tal
kininkais apie pakeitimą jų 
$11,000,000,000 skolos Jungt. 
Valstijoms į tam tikrus bonus, 
kurie turės būti atmokėti bė
gyje 25 metų. Tie bonai turės 
nešti nemažinus kaip 4 U nuoš. 
palūkanų. ' '

Dabar bilius eina konferen
cijon, kad išlyginus visus skir
tumus su atstovų buto šiuo da
lyku priimtu bilium.

I an-
6 di-

WASHINGTON, s. 31..
čili ir Peru ambasadoriai šian
die apsilankė pas prezidentą 
Hardingą ir išreiškė savo šalių 
padėką už jo surengimą tarp 
tų šalių konferencijos, kad iš- 
rišus esančius • tarp jų senus 
ginčus.

Svarstys kaip bendrai kovojus 
prieš algų kapojimą. 
INDIANAPOL1S, Ind., ^as. 1. 

< .. -...
— šiandie paskelbta, kai 
gliakasių unija pasiuntė
džięsioms geležinkeliečių uni
joms pakvietimą padaryti ben
drą geležinkeliečių ir angliaka
sių susiirinkimą ir aptarti kaip 
butų galima jiems bendromis 
jiegomis kovoti prieš algų nu
kapojimą.

Dabar gi kaip tik grumoja- 
ma algų nukapojimu netik an
gliakasiams, bet taipjau ir ge
ležinkeliečiams ir todėl ir siū
loma yra bendra kova.

Tos geležinkeliečių unijos, 
kurios jau gavo pakvietimus, 
paskelbė, kad jos tame 
rinkime tikrai dalyvaus.

PINIGŲ KURSAS

susi

Vakar, vasario 1 d., užsienio pini- 
grų kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų .......
Belgijos 100 frankų .....
Danijos 100 kronų :......
Finų 100 markių ......... .
Francijos 100 frankų .....
Italijos 100 lirų .............
Lietuvos 100 auksinų ....
Lenkų 100 markių .... .
Norvegų 100 kronų ..'....
Olandų 100 guldėnų .......
Švedų 100 kronų ...........
Šveicarų 100 frankų ...... .
•Vokietijos 100 markių ...

.... $4.28 
........... 8c 
..... $7.98 
.... $20.23 
..... $2.07 
...... $8.33 
..... $4.65 
......... 50c
......... 8»A 
,l. $15.88 
.... $36.90 
.... $25.45 
.... $19.50 
......... 50c

COPENHĄGEN, vas. 1. — 
Sočiai Demokratcn gavo per 
Berliną iš Maskvos žinią, kad 
sovietų, valdžios centarlinis pil
domasis komitetas atmetė Le
nino pasiūlymą, kad Rusijos 
armija butų sumažinta per pu
sę.

Lenino pasiūlymas buvo duo
tas tikslu išpildyti Jungt. Val
stijų norus, bet jam griežtai 
pasipriešino 'Leonas Trockis.

Pasiūlymas tapo atmestas 
didele didžiuma balsų, o vie
ton jo tapo priimta rezoliuci
ja, kuri pareiškia, kad Euro
pos politinė padėtis neleidžia 
vienpusinio Rusijos nusiginkla
vimo.

Laike debatų, Troėkis pava
dino pakvietimą į Genoa in
ternacionalinę ekonominę kon
ferenciją “siųstais”.

LONDONAS, v. 1. — Hut- 
chison savo raporte Amerikos 
šelpirrfo administracijai apie 
padėtį Ukrainoje sako, kad 
penkiose Ukrainos provincijo
se, Doncc, Zaporožiaus, Ekate- 
rinoslavo, Nikolajevsko ir Ode
sos, mažiausia 2,000,000 žmo
nių, jų tarpe-800,000 vaikų 
veik visai nebeturi maisto ir 
gyvena pusbadžiai.

Odesoje kasdic ycik apie 
200 žmonių suserga tyfu. Kai
muose padėtis yra dar bloges
ne.

1 Francija remia turkus
Prlpaž|sta jiems teisę prie Dar

danelų.

netikėtai 
'pozicijos, 
priešinga

LONDONAS, v. 1. — Ati
dėjimas Paryžiaus konferenci
jos artimųjų rytų klausimais 
įvyko dar ir delei 
Francijos užimtos 
kuri yra griežtai 
Anglijos pozicijai.

Francija dabar viskame re
mia turkus ir pripažįsta, kad 
kontrolė ant Konstantinopolio 
ir Dardanelų butų sugrąžinta 
Turkijai. Tam griežtai prieši
nasi Anglija. Anglija be to ma
no, kad nesant pilno susitari
mo tarp pačių talkininkų ne
gali būti ir taikos tarp Grai
kijos ir Turkijos.

Rathenau Vokietijos už
sienio reikalų ministeriu

BERLINAS, vas. 1. — Dr. 
Walter Rathenau, buvęs re
konstrukcijos ministeris, vakar 
tapo paskirtas Vokietijos už
sienio reikalų ministeriu. Jis 
ir dabar vedė visas svarbiau
sias derybas su talkininkais.

Pranašaujama, kac| dabar 
tarp Rathenau ir Hugo Stinnes 
turės iškalti dideli kivirčiai. liū
go Stinnes yra stambiausias 
Vokietijos kapitalistas ir kaip 
sakoma, griežjas priešininkas 
premiero Wirth pildymo su
tarties politikos. Jis taipjau 

priešinasi ir paskirimui Rathe
nau užsienio reikalų ministe
riu. Stinnes, sakoma, pritaria 
net tam, kad franeuzai užim
tų Ruhr klonį, bile nereikėtų 
pildyti sutarties. Rathenau, ku
ris yra irgi stambus kapitalis
tas, pritaria pildymui sutar
ties. Jį remia ir Ruhr klonio 
fabrikantai, taipjau ir Krup- 
pai, kurie bijosi franeuzų oku
pacijos.

Kėsinosi užmušti Fiume 
prezidentą.

FIUME, vas. 1. — Vakar bu
vo padarytas pasikėsinimas už
mušti Fiume Nepriklausomos 
Valstybės prezidentą Zanella. 
Po automobiliu, kuriuo jis va
žiavo, buvo mesta bomba, ku
ri tečiaus prezidento nesužeidė. 
Sužeista gi atstovų buto na
rį ir policistą. Pro£. Zanella 
buvo griežtas d’Annupzio prie
šininkas, kada tasis laikė Fiu
me miestą.

V

Traukiasi iš vietos
CHICAGO. — Vakar miesto 

tarybai prisiuntė savo rezigna
cijas sveikatos komisionierius 
Dr. John Dili Robertson ir ga- 
so ir elektros komisionierius 
William G. Keith. Abu buvo 
dideli maypro Thompsono ša
lininkai ir abu rezignavo la
bai urnai. Dr. Robertsono vie
ton tapo paskirtas Dr. Hcrman 
N. Bundcsen, sveikatos depar
tamento chemikas, o ir Keith 
vieton busiąs paskirtas irgi bu
vęs pjagelbininkas.

Naujos riaušės Silezijoj
BERLINAS, vas. 1. — Gau

tomis iš Gleivvitz žiniomis, 2 
Francijos kareiviai liko užmuš
ti ir 25 sužeisti panedėlyj su
mišimuose PetersdoiC, Silezi
joj. šūviais apsimainyta, kada 
kareiviai darė kratas, j ieško
dami namuose ginklų.

-- --------- £--------
Goveda nuplakė žmogų.

PLAINVULLE, Tex., v. 1. 
— Goveda, kuri sakėsi priklau
santi prie Ku Klux Klan, pa
stvėrė George E. Bass, išvežė
už miesto, kur ' jį .nuplakė, o 
paskui apliejo smaba ir api
bėrė plunksnomis. Po to par-
vežė jį atgal į miestą ir nuo
gą paleido gatvėje. Prie plunk
snų gi buvo prisegta kortelė: 
“Darbas K. K. K.”

BERLINAS, v. 1. — Visų 
Berlino teatrų aktoriai ir ak
torės grūmoja paskelbti strei
ką. /

Visi priėmė pakvietimą 
Genoa konferencijon

Tik vienos Jungt. Valstijos dar 
nedavė savo atsakymo.

LONDONAS, vas. 1. — l(eu- 
teris sakosi patyręs, kad visos 
šalįs, kurioms tik buvo pasių
stas pakvietimas į Genoa eko
nominę konferenciją, tą pa
kvietimą ir noriai sutiko to
je konferencijoje dalyvauti, lik 
vienos Jungt.- Valstijos jokio 
atsakymo dar nedavė ir gal 
puo konferencijos atsisakys.

Prašo atidėti konferenciją.
' RWAS, v. 1. — Japonija 
paprašė atidėti Genoa konfe
renciją, bet jokio nuosprendžio 
apie tai nepadaryta.

Konferenciją atidės?
LONDONAS, v. 1. — ^Diplo

matiniuose rateliuose vaigšto 
gandų, kad Genoa konferenci
ja bus atidžia neaprubežiuotam 
laikui.
Rusija paskelbsianti amnestiją.

MASKVA, v. 1. — Yra ži
nių, kad dar prieš atidarymą 
Genoa konferencijos sovietų 
valdžia paskelbs visuotiną am
nestiją visiems Rusijos pabė
gėliams, kurie nori grįsti na
mo.

Pradės rinkti popiežių
iRYiMAS, vas. 1. — Slapta 

kardinolų konkliava išrinkimui' 
naujo popiežiaus susirinks ry
to. Italijos, Ispanijos ir Fran
cijos valdžios, kurios pirmiau 
savinosi balsavimo teisę, dabar
pusiau oficialiniai paskelbė, 
kad jos nėra užinteresuotos 
tuo dalyku ir į rinkimus nesi- 
maišys.

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

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

ryto iki 2 vai. po piet.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

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

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

NAUJIENOS

nes

(palto

Melinavičius

(Adresas)

(Miestas Ir Vaisi.)

TOKIA PROGA PASITAIKO TIK SYKI I DAUGELI METU

Padekite Pamatą savo Pasisekimui ir gerovei ateityje

2816 So,

MotekaitS
Kušleikienė 
Kazlauskas 
Kareckis

Ruatta & Setenelli 
817 Blae lslaad Ava,

HornelI, N. 
silpną sveikatą

gelis kitą žmonių prabagotėjo, indėję pinigus j 
kompanijas tada, kada jos buvo jaunos ir siekė at
siekti didelių dalykų.

P. Zurbienė
V. Burbienė

Maywood: III.
Melrose Park, III. 1 
Mihvaukee, Wis. 
Michigan (Sity, Ind 
Muskegon, Mieli. 
Pana, 111.
Rockdale, III.
Racine, Wis.
Steger, 111. * •
Summit, III.
So. Bend, Ind.
S t. Joseph, Ind.
St. Charles, III.
W. Ilannnond, Ind. 
Wa.ukegan, III.

MONTVID 
jas ir Chirurgas 
thington St.

Vestei 36 colių mieros 
materijos ir

| vystei sti- 

blankutę, pa
savo vardą.

adresu UniversaI Chemical

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

Jeigu norite plačiau sužinoti apie šitą nepa 
prastą progą geram, saugiam ir daug žadančiam pinigų in 
dėjimui, tai parašykite apie tai į UniversaI Cheirfical Co., (

rubežiuotą skaičių preferred šery, kurie turi Užtikrintus 8 
nuošimčius dividendų, šitie Šerai parsiduos po $10, ir prie 
to kožnas pirkėjas prie dviejų preferred Šerų gaus dovanai 
vieną common Šerą. Kas moka permatyti tikrą progą pini
gams daryti, tas pasiskubins įsigyti šitų serų kol jų galima 
gauti. . i

Dirbėjai ir Importuotojas fca- 
*_ __ _________:j. Viso

kis gatunką. Pigiau parduosiu ne
oš pirkijams. 

informacija.

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

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

I.ietuvlJ Q
t« B. _______

Valandos: nuo 10 iki 12 ryte
Phone Central 3801 
1824 Wabunsia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare i
Reaidencijos tol. Kedzie 7715

DABAR LENGVAI SAVO 
DARBĄ „ATLIEKU.

Neseniai Paryžiuj ta<>o už
baigtas švyturys, kurio atšvie- 
sis galima matyti mažne per 
200 mylių. Jis yra įtaisytas 
naujai oro stočiai Dijone; jis 
buvo statomas per dvejis me
tus. Nuo žibyklų grupių krin
tamas šviesos spindulys turi

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

Kadangi Lydia E. Pinkham 
Vegetable Compound atitai

sė mano sveikatą.

NAUJIENOS Patteflrij Dep.
1739 S. Halsted SU Chleago, III 

čia jdedu 15 centų. Ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1|89.
Mieros ..............  colių per krutinę

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-

I IMPERFECT IN ORIGINAL

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

UniversaI Chemical Co. išleidžia dabar iš savo iždo ap-

tė kvitus su paėmėjų parašais.
Į Pinigus gavo

12i/20—J. Petraiticnė

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

Išplldyk šį kuponą ir pasiųsk
Michigan avė., Chicago, 111.
UniversaI Chem. Co.
2816 So. Michigan Avė.
Chicago, III.
Gerbiamieji:

Nieko Jums neuždedamąs, aš noriu viską sužinoti apie Jūsų 8 nuoŠim 
člų Serų pirkimą. Prisiųskite visas informacijas adresu:

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

• Adresas ......................................................

128/2—J. Rackus
123/4—F. Simonavičius 
123/9—V. Sadunas 
9624—M. Bbarkienė 
2727—T. Turčinskienė 
9996—K. Visockienė 
10069—J. Ragclskienė 
10476—J. Užubalis 
10563—K. Pūkis 
10597 
10660 
10675—J. Šimkūnas 
10691—E. 
10713—P. 
10718—K. 
10723—A 
10747—A 
10759—E.
10763—0. 
10806—P. 
10824—L. 
10840—B. 
10882 
10885—F. Stųkauskas 
10919—0. Matulienė 
10943—M. Laskauskas 
10946—1\ Kraučiunas 
10954—S. Atkačiunas 
10956—P. 
10961—K 
10966—V. 
10967 
10970 
10990 
10994—A. Bražis 
10996—M. Laskauskas 
11012—K. Marcinkevičaitė 
11026—N. Ilgauskas 
11027—J. Krisikenas 
11028—J. Viederas 1

Valantienė 
AlenČikas 
Railiukė 
Rudzenskyte 
Tarvydas 
Ruželaitė 
Tarakevičienė 
Jankauskas 
Šidlauskienė 
Juškienė

E. Bratenaitė

11031—P. Matulevičius 
11041—J. Virbalis 
11043—P. Burba 
11046—A. Svetikienė 
11058—K. Juzcnaitė 
11054 
11081 
11093—H.
11187—A. 
10442—0. 
10512—P. 
10782—P. 
10794—M 
10815

Kasiulis 
Minskas 
Jakučionicnė 
Jakučionis 
Prakupicnė

K. Gapšis

šią praktišką vestę galima netikė
tinai padailint su namų darbo mez
giniais. Galima giųti su trumpom ar 
ilgom- rankovėm.

Tokiai vestei pavyzdys No. 1189, 
sukirptos mieros nuo 36 iki 46 colių 
per krutinę, 
reikia 2 yardų 36 ool. 
3‘» jardo apvedžiojimo.

Norint gauti tokia 
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduo 
Žymėti mierą, paraS, 
pavardę ir ąiškų adresą ir, įdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (palte 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
iiaip užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted 
St., Chicago, IU. -rfy

2,000,000,000 žvakių pajiejgos 
didumu, švyturys bus pasta* 
lytas Africa kalne, rytų vidu
rinėj Franci jos daly kaipo 

ženklas orlaiviams skriejan- 
tiems į rytus ir pietus.

rengia didiji

KONCERTĄ

; jita/V: u/;:aktas
Susivesk elektros dratus | save namą dabar. Kaina stebC» 

tinai žema. Pagabus išmokesČio planas suteikiamas, jei norite. 
Mielai apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. IB a 
1619 W. 47th St. Tcl. Boulevard 1892, Chicago, JII.

— “Turėjau labai 
bet nemačiau jokio 
dalyko, kuris pa
gelbėtų. Visa bu
vau nuilsusi ir bu
vo sunkiu dalyku 
man pasijudint. 
Buvau erzinama ir 
negalėjau miego
ti, turėjau nesma
gumus ant skilvio 
ir mano perioduo
se. Pasirodė, kad 
beveik visi mano 
apiolinkej žinojo

jūsų gyduoles ir liepė man pamėgint, 
todėl, galop pamėginau Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compouiyl plys- 
kelių ir Lydint E. Pinkham Kraujo 
vaistų ir jaučiausi kasdieirą geriau. 
Dabar atlieku visą savo darbą išski
riant skalbimą ir tai atlicktu labai 
lengvai. Dabar galiu tiek padaryt į 
dieną laiko, nei pereitą žiemą į sa
vaitę; kiekvieną kalbinu kad pamė
gintų, nes žinau kad sutvirtintų. 
Jus galite panaudot šį mano laišką 
kaipo liudyjimą, jei jus norite.” — 
Mrs CHAS BAKER, 21 Spencer Avė., 
Romeli, N. Y.

Beveik kiekvienoj apielinkėj yra 
moterų,' kurios žino vertę Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound. Jos 
Žino, kadangi yra ėmę jį ir pagelbė
jo . Kodelgi tamistai nepamėgint?

Musų Moterims
MOTERIMS VESTE — NO. 1189.

Vieno milijono dolerių korporacija

TODĖL visi Chicagos apielinkių miestų ir mies
telių Naujienietčs ir Naujieniečiai bukite iš 

anksto prisirengę atsilankyti į didžiausių astuonių 
metų Naujienų iškilmę. Sekamų miestų ir miestelių 

musų draugai pradėkite rengties.
Argo, III.
Aurora, III.
Auburn, Illv
Bellvvobd, III. , 
Clearing, III.
Chicago, Heights, 111
E. Chicago, Ind.
So. Chicago, III.
N. Chicago, III.
Gary, Ind.
Hammond, III. 
Ilegevvich, III. 
Joliet, III. 
Kenosha, Wis. 
Kankakee, III.

A. Zliobas 
M. Krupavičius 

Karczauskfenė 
Hermanokicž 
Rimkienė 
Adomaitis 
Vaitkevičius 
Shišnienč 

A. Gilia 
10839—M. Matukaitė 
10845—V. 
10846—0. 
10872—A 
10874—V. 
10930—J. Valons 
9593—S. Valantiejus 
9649—J. Valucka 
9764—O. Uri)oniute 
10151—J. Milancus 
10378—K. Skripkunas 
10419—O. Vilionė 
10456—S. Steponavičius 
10481—P. Stankicvič 
10502—J. Valys 
10543—Z. Dipcienė 
10604—J. Muckevičius 
10611—J. Stankevičius 
10626—P. Stalgaitis 
10644 
10672—U. Masalskienė 
10673—Z. Banzinikiutė 
10683—R. Bakutienė 
10687—A. Balčiūnienė 
10703—J. Kašuba 
10709—J. Vaičius 
10712—S. Kvedaras 
10749—A. Lalytė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujieną” ofise.

— -Jifiii«iii»nii iii ^gtvergaH, Vasario 2, 1922

Pinigai Išmekoti Lietuvoje
Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gąvo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės

Dabar yra laikas pasidėti pinigų pastebėtinai 
pelningon apyvarton

jums bus duotas pilnas tos progos išaiškinirtias. Išpildykite 
čia pridėtą kuponą, atkirpkite jį, ir prisiųskite laišką į Uni
versaI Chemical Co., 2816 So. Michigan Avė., Chicago, III.

riaurii armonikų pasaulyj.
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Subscription Ratasi
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Kntered m Seeond Ciane Ifatter 

March 17th, 1914, at tha Poat Office 
of Chicago, UI., aadnr tha act of 
March ted, 1879.

Nauiieno! aina kasdien, lisHriant 
hadlldianius. Leidžia Naujiem Ben
droji, 1789 So. Halatad SL, Chlcago, 
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Dviem

kėtis, kad jie dabar bus 
nuolaidesni ?

0 jeigu nėra tokio pama- 
’ to, tai derybos išrodo bergž
džias darbas. Lietuvos ir 
Lenkijos delegatai susieis, 
pasiginčys ir išsiskirstys, be 
reikalo sugaišinę laijęą ir iš
leidę nemažą sumą pinigų.

Išspręsti dviejų pusių gin
čą, kurios nesugeba tarp sa
vęs susitaikyti, galėtų tiktai 
nepriklausanti nuo vienas 
ir antros pusės įstaiga, t. y. 
teismas. Lietuvių ginčuo
se su latviais dėl sienų tar
pe .tų dviejų respublikų ar- 
bttracijos teismas pasirodė 
gyha pasekmingas. Taigi 

Mebuvo reikalo j ieškoti kito
kio kelio ir ginčuose su len
kais.

Siūlydama tiesiogines de
rybas, Lietuvos valdžia, ma
tyt, ketina tęsti tą pačią po
litiką, kurią ji pradėjo pa
gal Hymanso patarimą.

davė komunistų partijos cen- 
t reliniam pildomam komitetui 
savo narių sąrašą su prašymu, 
kad jie butų patvirtinti.’ Bet 
pildomasis komitetas atsisakė 
juos patvirtinti. Po ilgų gin
čų jisai, pagalios, pranešė lie
tuvių biurui, kad galima pa
tvirtinti tiktai tris biuro na
rius; o vietoje kitų keturių iš
rinktųjų konferencijoje narių 
komitetas paskyrė naujus žmo
nes.

Tie nauji žmonės buvo “in- 
teligentų-literatų” šalininkai.

Aišku, kad partijos pildoma
sis komitetas padarė šitą žings
nį tuo

munistų judėjimo, o ne jų 
pačių ambicijos, tai jie ga
lėtų tą trumpą laiką palaukti 
ir nedraskyt Sąjungos ir Par
tijos..?’ (“Kom.” No. 17.)
Sekamam to laikraščio nu

meryje išspausdinta lietuvių 
centro biuro (paskirtojo) atsi
šaukimas į narius, kuris prasi
deda tokiais žodžiais:

“Draugai: — Sunkias gy
vename dienas. Lietuvių

Apžvalga ]

tikslu, kad sutverus 
sąjungos biure prie
šai! didžiumų ir kad 

per tą biurų galėjus

2.00
1.50
.75

Bfotuvon ir kitur aislanivoMfl
(Atpigintai

Metama - |8.M
Pum< meti —............   i 4.50
Trim! minėdama ..................    2.25

Pinigus reikia eiqsti palto Money 
Orderiu, kartu tu uiaakyme.

minėsi ama 
mineaiama 

i minėsiu! KAIP KOMUNISTAI SUSKILO.

Tiesioginės 
derybos su 
Lenkais.

Lietuvos užsienių reikalų 
ministeris, kun. Jurgutis, 
pasiūlė Varšavai tiesiogines 
derybas dėl Vilniaus. Jo 
nota sako:

“Tautų Sąjungai atsisa
kius toliau tarpininkauti, 

. Lietuva siūlo tiesiogines 
derybas Vilniaus ginčo iš
rišimui, bet su ta sąlyga, 
jei bus išpildyta Suvalkų! 
sutartis.’’
Pirma tečiaus buvo žinia, 

kad Lietuvos valdžia ketina 
pavesti Vilniaus ginčą iš
spręsti arbitracijos teismui. 
Kodėl dabar planuojama 
tiesioginės derybos?

Derybos reiškia, kad abi 
pusės sutinka tiek nusileisti 
viena kitai, jogei gali įvykti 
susitaikymas. Bet visose bu
vusiose iki šiol derybose len
kai buvo taip užsispyrę, kad 
susitaikymas buvo negali
mas. Kame yra pamato ti-

Musų skaitytojai prisiuntė 
1 mums tris požeminės komu

nistų literatūros ekzemplib- 
Irius: 16 ir 17 numerius “Ko
munisto” ir pirmą numerį “Ko
vos”. Tai yra lietuvių kdmu- 
nistų sąjungos organo kopijos. 
Pirma ėjo po vardu “Komu
nistas”, o dabar po vardu “Ko- 

I va”.
Iš tos literatūros mes pati

riame ilgą istoriją kivirčų, ėju
sių tarpe komunistų ir pasibai
gusių galutinu skilimu.

Pasirodo, kad iki rugsėjo 
mėnesio pereitų metų lietuvių 
komunistų organizaciją kon
troliavo “kairieji” elementai, 
kurie Vedė ir jos laikraštį. Bet 
Amerikos komunistų partijos 
centre paėmė viršų “dešinioji” 
srovė. Tocįob.tarpe komunistų 

i partijos centro ir lietuvių ko
munistų sąjungos viršininkų iš
kilo susirėmimas.

Buvo taip. Rugpjūčio mėne
sio gale lietuviai komunistai 
padarė savo konferenciją. Pa
sak “Kovos”, toje konferenci
joje pasireiškė dvi frakcijos: 
“vienoj pusėj stovėjo visi na
rių išrinkti delegatai, kitoj — 
penki broliški delegatai, ‘inte- 
ligentai-Iitcratai’. Visuose svar
besniuose klausimuose tie pen
ki • broliški delegatai stovėjo 
prieš konferencijos delegaciją.” 
Susikirtimas su partijos centru.

Konferencija išrinko Sąjun
gos Centro Biurą (valdybą) iš 
7 žmonių. Jie visi buvo kai-

> lankią 
i paskui 

kontroliuoti visą sąjungą.
Kairieji elementai tullą laika 

priešinosi tokiam partijos savi
vališkam pasielgimui, bet vė
liaus pasidavė “disciplinai” ir 
l>avedė sąjungos biurą į parti
jos paskirtųjų žmonių rankas. 
Iš to biuro tečiaus pasitraukė 
ne tiktai keturi asmens, ku
riuos atmetė partijos pildoma
sis komitetas, bet ir kiti trys. 
Tuo budu biure paliko tiktai 
keturi žmonės. Pasitraukdami, 
kairieji, be to, pasirūpino, kad 
sąjungos ižde nepaliktų pinigų. 
Jie išmokėjo reikalingas ir ne
reikalingas biias ir perdavė. 
‘ ‘i n tol i‘gentų-1 itera tų” f rakei j a i 

sąjungos “turtą”, susidedantį 
vien iš skolų. f

į t I

Dešiniųjų viešpatavimas.
Nuo to laiko prasidėjo lietu

vių komunistų sąjungoje deši
niųjų viešpatavimas.

Partijos pildomasis komittf? 
tas, beje, jau prieš tai buvo 
prašalinęs kairiuosius ir mib 
lietuvių organo, “Komunistė”, 
redagavimo. Taigi “inteligėn- 
tų-literatų” rankose dabay bu
vo ir organas ir centro biuras, 
šitas savo pozicijas jie I pasi
skubino panaudoti tani, kAd su
naikinus kairiąją frakciją.

• 17-as 'ir 18-as “Komunisto” 
numeriai, kuriuos suredagavo 
dešiniosios frakcijos žmonės, 
yra pašvęsti tam, kad patei
sinus Rusijos bolševikų politi
ką kompromisų su buržuazija 
ir kad sukritikavus “kairiuo
sius neišmanėlius”. Apie pa
staruosius vienoje vietoje skai
tome: y

jungos centro biuras tuo budu 
susidarė vien iš kairiųjų ele
mentų. Lietuvių komunistų 
sąjungos organą (kuris dabar 
vadinasi 4‘Kova”) kairieji irgi 
paėmė į savo rankas.

Pranešimuose apie tą konven
ciją tarp kitko apkoma, kad 
augščiaus paminėtieji 20 dele
gatų “atstovauja didelę didžiu
mą Partijos narių, su Partijos 
likvidatoriais eina tik nedide
lis būrelis.”

Totliaiis pranešimuose sako
ma, kad buvufts “likvidatorių” 
pildomasis komitetas išmėtė iš 
partijos du trečdaliu narių, ku
rie buvo ištikimi “ re volių ci- 
niems” partijos principams.

Konvencijos laiku, vadinasi, 
komunistų partija jau turėjo

Pati gi
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BROOKLYN, N. Y.

Iš nepaprasto rubsiuvių 
susirinkimo.

/ Ant rytojaus po kpnferenci-1 
jos lietuvių Centro Biuras pa-
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“Lietuvių Sukilėlių vadai, 
kaip ir kiti tokie, dega kerš
tu ir apmaudu, kad jie "Su
bankrutavo vienybės klausi 
mu, kad jiems išspruko 4š 
rankų vadovybė iri autorite
tas. Atgriebti tai vadovybei, 
tam autoritetui ir tai garbei 
jie pasiryžę vartoti nolem- 
čiausias priemones, triuškin
ti organizacijų, kad jiems 
tektų bent skeveldra, kuriai 
jie galėtų vadovauti.

“Jie žino^kad už trijų mė
nesių bus Amerikos Komu
nistų Partijos suvažiavimas. 
Jeigu jiems rūpėtų gerovė ko

gingas krizis. Įvairus de
magogai, pagyrų puodai, 
tuščių ‘revoliuciniu* frazių 

artistai skaldo ir drasko or- 
ganizaciją.

“Iš Lietuvių Komunistų 
Federacijos jie užsispyrė pa
daryti lizdą maištininkų prieš ’ liktai trečdalį narių. 
Amerikos Komunistų Parti- konvencija dar labiaus sumaži- 

*no narių skaičių, nes ji pripa- 
Trečiąsis In- žino, kad buvusiojo komiteto 

didžiuma kartu su visais savo 
pritarėjais yra sulaužę parti
jos įstatymus ir todėl “automa? 
tiškai patys išsibraukė iš Ko
munistų Partijos”.

. Iš dabartinės komunistų par
tijas (ir lietuvių komunistų są
jungos) tuo budu yra praša
linti visi dešinieji komunistai- 
—tie, kurie tvėrė legalę “Ame
rikos Darbininkų Partiją”.

Tos legalės partijos klausi
mas, tiesą pasakius, ir yra pa
matine komunistų skilimo prie
žastis. Neprtfirastoj i konven
cija, pasak, ‘Kovos”, priėmė 
rezoliuciją, kurioje pabrėžia
ma kad “Am. Darb. P.” yra 
“centralinė partija” t. y. “iš
davikiška”, ir kad su ja ko
munistai privalą ncatlaidžiai 
kovot.

Ėidama šituo keliu naujoji 
“Kova” duoda į kailį “Laisvei”, 
Stilsonui, (jau pagrįžusiam iš 
“bolševikų rojaus”) ir dar ko
kiems ten “Mon’isams” ir 
“Cookams”, apie kuriuos pla- 
tesnidji publika nieko nežino.

Tai tokia r-r-rėvoliudija į- 
vyko pas komunistus. Jie na
bagai svajojo apie užkariavi
mą, viso pasaulio, o tuo tarpu 
visarjų organizacija subiro ir 
sutrupėjo į smulkias skeveld
ras. 4 
!■....... . .......................................... . ......— "

Japonų reporteriai Nusigink
lavimo konferencijoj dusyk 
siuntė sekretoriaus Ilughes’o 

pasiulinimą savo laikraščiui To
kioj Asahai triguba persiunti
mo kaina. Kaip tik sekretorius 
Hughes pareiškė savo laivyni- 
nį pasiulinimą, Tokios laikraš
čio atstovai sudarė sutrauką 
4(X) žodžių apimančią svar
biausius pasiulinimo punktus. 
Šitą savo pranešimą jie pa
siuntė greituoju kabeliu trigu
ba komercinė 
$3 Už žodį. 1 
blegrama kur nesutruktų, savo 
pranešimą paleido dar skubiu 
bevieliniu telegrafu po $3 žod
žiui. Nuo vyriausio redakto
riaus jie gayo atsakymą vie
nu žodžiu.

________JSg!-*?!!

ją ir prieš patį Trečiąjį. In-■ 
tcrniacionalą.
terimcionalas jienjs negana
kfirflL. •. ž

“Žaisdami revoliucinėmis 
frazėmis, kurių prasmes jie 
nesupranta arba nenori su
prasti, tie wadai-skaldytojai 

įtūžę kovoja delei savo auto
riteto, delei vadovybės, delei 
garbės. Kas jiem* jeigu de
lei to s^uklyps Partija? Kas 
jiem, jeigu susidemoralizuos 
nariai? Kas jiem, jeigu savo 
išdavikiška politika jie a t-' 
kirs nuo Partijos tūkstan
čius narių? Juk argi jie 
patys stačiai nesako: tegul 
liks pusė narių lietuvių Fe
deracijoj; tegu liks pusė na
rių Partijoj, kad tik tie likę 
putų gryni ir tyri. ”

k Toliaus nurodoma, 
maišiais komunistų sąjungos 
gyvavimo metais ji netekusi 
2000 narių ačiiy netikusiai 
tikai.

Kairiųjų pergalė.
Bet “maištininkai” irgi 

snaudė.
kuopas varyt agitaciją prieš 
partijos centrą ir prieš sąjun
gos biuro -“uzurpatorius”; kal
bėjo, spatisdino lapelius ir 
kurstė narius.

(Su lietuvių “maištininkais” 
ėjo išvien ir kairieji elementai 
iš komunistų partijos centro, iš 
kur jie buvo didžiumos išmesti.

Visų jų pastangomis tapo su
šaukta sausio mėnesyj šių me
tų “nepaprastoji” Komunistų 
Partijos konvencija”, ir čia 
kairieji sumulė “inteligcntų-li- 
teratų” frakciją į dulkes.

. “Kovos” 1-mas numeris pra- 
'neša, kad toje konvencijoje bu
vo viso 20 delegatų, “beveik 
išimtinai eilinių Partijos na
rių”. Jie pasmerkė pildomojo 
komiteto didžiumą (susidedan
čią iš 7 žmonių) ir užgyrė po
ziciją mažumos (3 žmonės), 
kuri buvo suspenduota. Pas
kui jie atmete’Mskirtąjį lietu
vių centro biui’ą^įi? patvirtino 
sąjungos konferencijos išrink’-

Sausio 23 d., New Plaza sve
tainėje laikyta nepaprastas 54* 
58 Amalgameitų skyrių susi
rinkimas. Susirinkimų atidaro 
54 skyriaus pirmininkas drg. 
V. Bielskus. Pirmiausia buvo 
perskaityta protokolas iš perei
to susirinkimo; protokolas ta
po priimtas. Protokolų sekre
torius* drg. Manelis prašė susi
rinkimo, kad jį nuo susirinki
mo paliuosuotų, nes jis turįs 
svarbų reikalų kitur. Susirinki
mas jį paliuosavo ir paskyrė 
jo vieton Pildomosios Tarybos 
sekretorių drg. Dovidaitį. Po to 
rinkta maršrutas ir susirinki* 
mo tvarkos vedėjas. Tvarkos 
vedėju išrinkta Vcdegys, pagel- 
bininku — V. Bielskus.

Tai šitokia buvo susirinkimo

kad pir-

tak-

nc-
Jię leidosi į sąjungos

masis komitetas uvių są 
šia***** M

aina, arba po 
»dami, kad ka-

Iš dicnotvarklo ėjo pirmiau
sia delegato F. Kalpoko rapor
tas. Jisai savox._raporte pabrėžė, 
jog šis susirinkimas buvo šau
kiamas daugiausia tikslu ap
kalbėti algų nusileidimo klausi
mą, kuris tūlose vietose maž
daug apsireiškė. Toliaus jis pa
pasakojo apie dirbtuvių stovį, 
kad jos dar vis nepradėjo dirb
ti ir dar vis laukia darbo.
• Po delegato rai>orto sekė ra
portai lankančių Bendrąją Ta
rybą (Joint Board) narių. Jie 
pranešė, kad kai kur yra daro
ma nusileidimų, bet anaiptol 
ne visose dirbtuvėse. Raportai 
priimti.

Beje, delegatas savo Taporte 
pranešė, kad A. Jankauskas, 
buvęs pirmininku lokauto lai
ku, dar nesugrąžino to laiko 
knygų. Trumpai apkalbėjus 
dalyką, paaiškėjo,- kad Jankau
skas dar yra jaunas unijistas ir 
nežinojo tos taisykles, jog jis 
visai neturėjo teisės laikyti pas 
save taš knygas. Vietoje jis 
tapo paragintas sugrąžinti kny 
gas unijai.

Sekamas ėjo klausimas tai
kymosi su tomis dirbtuvėmis, 
kurios jau pradeda dirlĮtn, Čia 
buvo pusėtinai diskusijų: vieni 
įrodinėjo, kad taikantis reikės 
šiek-tiek nusileisti algos, kiti— 
kad nereikalinga, nes pas lie
tuviškus kbntraktorius darbi
ninkai mažiau uždirba, negu 
kitur, šiame klausime ii/Be- 
kainpis išėjo viešumon su kokia 
tai rezoliucija, bet susirinkimas 
tos jo rezoliucijos nepriėmė, o 
nutarė taikymosi dalyką paves
ti Pildomąja! Tarybai ir dele
gatui, žinoma, pasitariant ir su 
Bendrąja Taryba.

šį|iom tarpu atsilankė kokios 
tai riisų siuvėjų organizacijos 
atstovas ir čia jam buvo sutei
kta proga atsišaukti į kriau
tė

LXVH.

TAI še tau. Kada Petras pabaigė klausytis 
laiško, tai jis suprato, kad nėra kas dau

giau sakyti ir jis nieko nesakė. Jo paties sunku
mas taip staiga pasunkėjo, kad jis su vargu 
galėjo jį pakelti; jis pamatė kėdę arti, atsidrėbė 
į ją ir vedžiojo savo akimis pilnomis galutino 
nusiminimo tai į Gofę, tai į Magivnę, tai į Ha-

čius. Ji&al praneftė, kad NeW-1 
Yorke jie turi dirbtuvėlę ir jo-1 
je atliekamu laiku jie siuva I 
Rusijos suvergusiems kudi- I 
kiams drapanas. Ir prašė jisai I 
lietuvius, kad ir šie atliekamu I 
laiku prisidėtų prie to darbo. I 

Dienotvarkyj iš eiles buvo I 
Rusijos baduolių šelpimo klau- I 
simas. šis klausimas likosi ati I 
dėtas iki tam laikui, kada rub- I 
siuviai pradės geriau dirbti.

Atsišaukė taip-gi draugas I 
Poškofski prašydamas unijų I 
paskolinti jam $150.00. Mat jis I 
karu važiuojant buvo sužeistas I 
ir ilgai begalėjo dirbti. Dabar I 
gi, užėjus bedarbei, jis likosi I 
labai suvargęs. Susirinkimas I 
nutarė paskolinti prašomų su- I 
mų pinigų.

Buvo dar klausimas, kurj ne- I 
žinau nei kaip pavadinti. Bo- I 
dosi tai buvo sumanymas ne- I 
daleisti kriaučiams daugiau I 
dirbti, kaip tik pilno darbo lai- I 
ko valandas. Bet šis klausimas I 
delei neformališkumo ar ko I 
kito tapo visai atmestas.

» l
Dabar jau sekė trukšmin- I 

giausia šio susirinkimo dalis. 1 
Dalykas buvo toks: 6 d. sausio I 
atsibuvusiame nepaprastame j 
rubsiuvių susirinkime, kaip jau I 
visi žino, buvo prašalinti trys | 
Pildomosios Tarybos nariai, 1 
kurių tarpe vienas buvo 58 I 
skyriaus, t. y. prosytojų sky
riaus narys, Vizdžiunas. Jis 
drauge lankėsi ir Bendrajon 
Tarybom Jo (V.) tas pareigas 
eiti tapo išrinktas A. Žilinskas. 
Bet neilgai taip buvo. 12 d. 
sausio, prosytojų susirinkime, 
pasidarbavus kai kuriems “po
litikieriams”, tapo Žilinsko vie
ton išrinktas kitas, nesiskaitant 
su abiejų skyrių 
mitingo rinkimu.
Tapyba, matydama šitokių be
tvarkę 58 skyriuje, atidavė 
klausimų šiam susirinkimui. Ir 
susirinkimas pozilgų ir karstų 
diskusijų, kuriose tie intrigan
tai gavo nemažai vėjo, nutarė 
užgirti pirmesnį abiejų skyrių 
tarimų, t. y., kad Žilinskas turi 
eiti tas pareigas, kurias jam 
uždėjo nepaprastas susirinki
mas (5 d. sausio.

Beje, turiu pažymėti,
kai kurie balsų skaitytojai bal
suojant, labai neteisingai skai
tė balsus, — ypač paskutinį 
klausimų balsuojant. Balsų vo
gimu pasižymėjo V. ir š., kurie 
pabaigoje net buvo pašalinti 
nuo balsų skaitymo.

Reikia pasakyti, kad paskuti
niu laiku musų kliaučiai ėmė 
gana skaitlingai lankyti nepa
prastus susirinkimus ir intenĄ 
suotis įvairiais organizacijos 
klausimais. Tas tai pagirtina, 
nes dabar nepajiegia įsigalėti 
by kokie šarlatanai ir vadžioti 
kriaučius už nosių.

J. Glaveckas,
Unijos Korespondentus

nepaprasto 
Pildomoji

kad

Šimto Nuošimčių
• Ptftrijotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

<Tę«inyi)

Gofė aiškiai matė šitas mintis parašytas Pet
ro^ veide ir jo paniekos juokas persimainė į urz
gimą. — Tai dabar manai pasakyti visą teisybę, 
ką? Bet dalykas yra toks, kad jau neliko kas pa
sakoti 1

Ir jis nusisukęs pradėjo vaikščioti po kam
barį. Jo piktumas buvo toks didelis, kad jam 
ėmė laiko nusiraminti. Bet gabaus vyriausis 

’ žvalgas, atsisėdo pas savo rašomąjį stalą, atidarė 
stalčių ir išėmė popierą. — Aš matau, kad tu sė
dėdamas ten galvoji, kokį naują melą man pasa
kyti, •— tarė jjs.
kiekvienas užsigynimas tik piktumą didino. — 
Gerai, - - tarė Gote, — aš perskaitysiu 4au šitą, 
kad tu žinotum, kur tu stovi ir koks tu kvailas 
esi. x >

Ir jis pradėjo skaityti laišką; pirma negu 
Petras išgirdo pirmutinį sakinį, jis jau žinojo, 
kad tai laiškas nuo Nelės ir žinojo, kad jo svajo-

Petras nebandė užsiginti, nes

iiiį\£mnas yra pavirtęs į dulkes ant visados. Sar- 
gono ir Ninevijos griuvėsiai nebuvo daugiau su
smukę už šituos.

“Brangus p. Gofė”, skambėjo laiškas, “man 
nemalonu pakišti tamstai koją, bet penkiosde- 
šimt tūkstančių dolerių yra krūva pinigų, o 
mums jau nusibodo ^įrbti ir mes reikalaujame 
pasilsio. šiuomi pranešu tamstai, kad Tedas 
Krateris įsilaužė į Nelsono Akermano spintą jo 
namuose ir mes radome laisvės bonų bei graznų; 
kurios manome yra vertos penkių dešimtų tūk
stančių dolerių, ir jos yra tiek vertos, nes žino
te, kad Tedas gerai nusimano apie gražnas.

/

“Žinoma, tamsta patirsite, kad aš dirbau p. 
Akermano namuose ir karštomis pėdomis imsite 
vytis; todėl aš č^a pasakau tą ir pasakau, kad 
tamstai nebus naudos ny.is sugavus, nes mes su
rinkom visas vidujines žinias apie gubermę fab- 
rikačiją ir apie visa kita, ką jūsų biuras^ 
darė Amerikos Mieste.
Gudžo, jis pasakys jums. Dinamitinis 
buvo Petro ir mano darbas, bct! jus nbprivalotc 
kaltinti Petrą, nes jis tik tą* datę, ką aš jam\ pa
sakiau. Jis neturi tiek proto, kad galėtų puti

pernai
Galite paklausti Petro 

mokslas

sakiau. Jis neturi 
pavojingas ir jis bus jums puikiu agentu, jei 
tik jus gražiai su juo apsieisite jr neįeisite jo 
prie moterų. T" :.........1:4"' 1------ : —J—11 —Tų jus galite lengvai padaryti ne
duodami jam pinigų, nes, žinoma, jis ne kaž
kaip atrodo ir moters niekuomet nekvaršins sau 
galvų dėl jo, jei jus jam per daug nemokėsite.

“Petras papasakos jums, kaip mes sutaisė-

mo dinamitinį šposą, o jus, žinoma, nenorėsite, 
kad Raudonieji tai sužinotų, nes bukite tikri, 
kad jei Tedą ir mane suimsi te, tai mes surasi
me bilda, kaip raudoniesiems pranešti. Jei jus 
tylėsite, mes nesakysim nei žodžio ir jus turėsi
te tikrai gerą dinamitinį sąmokslą su visais išro
dymais, kokie tik reikia Raudoniesiems, nustel
bti, o tas, žiūrėkite, jums atsieina tik penkios- 
dešimt tūkstančių dolerių, tai yra pigu, nes 
Nelsonas Akermanas yra mokėjęs daug daugiau 
už jūsų darbą, o jus nei pusės to nepadarėt, kas 
yra pądatyta dabar. Aš žinau, tamstai bus 
pikta šitą beskaitant, bet apgalvok tą ir nesi- 
vilk iš marškinių. Aš siunčiu šitą per pasiun
tinį, kad tamsta tuojaus galėtum imtis Nel
sono Akermano ir neleistum ką pasakoti polici
jai, kadangi tamsta žinai, kaip yra — jei tie 
kūdikiai sužinos, tai žinos ir Raudonieji ir 
laikraščiai ir visas miestas ir jūsų fabrikacijai 
tas daug pakenks. Jus numanote, kad, po to 
kaip Raudonieji tapo nuplakti ir Šonas Greidė 
Įiakartas, jums bus nemalonu turėti paskalą, 
kad tasai dinamitas buvo padėtas 
žmonių. Tedas ir aš nesirodysim po akių ir kol 
kas nepardavinčsim graznų, todėl viskas 
gerai. * t

Severos Gyduoles užlaikei 
šeimynos sveikatą.

jūsų pačių

bus

“Su pagarba,
“Edita.”

“P. S. Išlikrųjų tai ne Petro kaltė, kad jis 
yra netekęs galvos dėl moterų; jis butų dirbęs 
jums kaip peikiant, jei ne manergražumas!”

Vyriausis žvalgas, nežiūrint jo viso piktu
mo mivo praktikos žmogus; jis nebūtų galėjęs 
vesti labai svarini ir užtikimą Traukos Trusto 
darbą, jei jis nebūtų juo buvęs. Taigi jis dabar 
ėjo prie reikalo. Jis paprašė Petro, kad jis pa
pasakotų jam viską apie tą dinamito fabrikaciją 
— kaip jie tą padare ir kas apie ją žino. Ir Pet
ras, būdamas taipgi praktikos žmogum, žinojo, 
kad nėra naudos ką-nors slėpti. Jis papasakojo 
visą istoriją nuo pradžios iki galo, pabrėždamas, 
kad lik jis ir Nele buvo susitarę, iŠskiriaht tiek, 
kad Nelė be abejo pasakė savo meilužiui, Tedui 
Kroteriui. Gali būti, kad JCroteris parūpino tą 
dinamitą. Iš išėjusios kalbos Petras suprato, 
kad tas jaunuolis buldogo veidu buvo puikiau
siu saugiųjų šėpų plaišytoju visoj šaly, ir be 
abcjtr^ buvo tikrąja to sąmokslo galva; jis 
įdėjA į jį Nelę ir vedė kiekvieną jos žingsnį. 
Ir Pc\į-ui, atsiminus visi tie bučkiai 
Nelė apdovanojo jį parke ir prižadai,
ji padarė, jo veidai ėmė kaisti iš gėdos. Taip, 
nėra abejones tame, kad jis buvo kvailys savo 
reikaluose su moterimis!

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosulį.

Yra jie tikrai pavoingi ienklai. Ne
doras ligas su tolin sekančiais pa- 
sėkmiais tankiai gali būti prašalin
tas turent tam tikrus vaistus.

Severa’s 
Cough Balsam

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne 
doda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, palengvin sukepi- 
mo, pradeda skrepliavimą ir padera 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 25 ir 
60 centai.—Severa’s Cold andGrlp 
Tablete (Severo PlyŠkelei nuo Per
sišaldymo ir Gripcs) sulaiką persi
šaldymą nedodant jam išsivystyti. 
Kaina 50 centai Visose Aptiekose.

Ar gavote Severo Kalendorių 
1922 metams. Galema jįjį gauti 
dykai pae savo Aptiekario, ar huo 

-----------------------------------------“■W. F. .SEVERĄ co. 
CEDAR RAPIDS, ICW/>

kuriais 
kuriuos

ORKESTRĄ—BENĄ
m Parūpina visoHemi 

ffyĮįĮĮĮteįk reikalam!
H® J.BALAKAS

jttf 1414 8o. 4*th C.rt 
Cie.ro. III.

Tel. Cicero 2IU



CHICAGOS
ŽINIOS

Spešely “pacientu’’ 
domei.

Už žuvusius savo pinigus 
turės dar pridėti po 

penkinę.

kurie per savp

sapnas ir delko . žmonės sap
nuoja.

Savo pratarmėj Percy Ward 
pasakė, k/ul, girdi, jeigu dešim
tį . metų atgal bptų kas nors 
jam sakęs, kad jis kada nors 
laikys paskaitų apie sapnus, tai 
jis butų iš tokio pasakymo tik 
gardžiai nusijuokęs. Nes kol 
jis nebuvo studijavęs apie 
psyclio-analižų, jis manęs, kad 
sapnai yra visai tuščias daly
kas ir į juos jokios domūs ne
reikia kreipti.

Pasak jo, vieni žmones mie
ga trumpesnes valandas, o ki
ti — ilgesnes; bet yra ir to
kių, kurie miega visų savo 

, kuris

4 Į
Pasak jo, jeigti mes išbudin

tume Žmogų du šimtu arba ir 
daugiau kartų naktyj, tai prieš 
kiekvienu išbudinimą jis bus 
ką nors sapnavęs. Tik kai žmo
gus yra Jabai nuvargęs arba 
šiaip delei kitų kokių priežaš- 
čių tie sapnai nepadaro pakan
kamai didelės jo proto celėse 
žymės, tai tokių sapnų jis ne
gali atsiminti.

Ko žmogus reališkame gy
venime negali arba neturi pro
gos įsigyti, tai tas pas jį ap
sireiškia sapnuose. Dažniausiu 

(Seka nnl 6 pusi.).

gSB!!1!!

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELlEfl
Vaiibužonklls uireg. S. V. Pat.

Ganus per (langiau kaip 
50 motų.

Wmyk Jknre (Anchor) VeizbaženklĮ.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas i

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

Gyvenimo vietai 
8823 Se. Halsted St.

Valandos: nuo 6 Iki 8 v. v. kiekvie
ną vakare, išskyrus utarrftibų b 
ketvergą. Nedilioms nuo 9 iki 18 r.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUšERKA

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

Tel. Boulevard 9708

Tie -------- — - -
kvailumų ir godumų norūjo į (amžių. Bet tas žmogus, 
tnunpų laikų nesvietiškų i>elnų miega visų savo amžių yra ne- 

protaujantis ir neturintis jo
kio kilnesnio tikslo savo gy
venime. Ir tari>e tokio žmo
gaus pabudusio iš miego ir 
miegančio nėra didelio skirtin
gumo, nes jis vis viena mie
ga ar tai budėdamas, aF mie
godamas. ,

Sapnas yra niekas kitas kaip 
tik proto veikimas, nes ir mie
gant žmogaus mechanizmo vei
kimas neapsi stoja, tik jis 
veikia daug lėčiau. Taip- 
pat visi įgyti dienos įspū
džiai, galima sakyti, visuomet 
apsireiškia sapne: kų žmogus 
dienos laike svajoja ar mato, 
jis apie tai miegodamas sap
nuoja. Tik nevisuomet vieno
dai gali žmogus atsiminti vi
sus savo sapnus, kaip nevisuo
met vienodai jis gali atsimin
ti savo mintis. Kurie sapnai 
padaro didesnę žymę žmogaus 
smegenų celėse, tai tuos jis il
giau ir geriau pamena, gi ku
rie. ne — juos arba tuojaus 
užmiršta, arba jų visai neat
mena. Už tai kai kurie sa
ko, kad jie visai nesapnuoja; 
liet tai netiesa, nes visi lygiai 
sapnuoja, tik nevisi lygiai juos 
atmena.

nuo “spešelų" užsidirbti, šio
mis dienomis vėl gavo kar
taus pamotkinimo. Vakar Chi- 
cagos bankai |franeše Naujie
noms, kad keli tūkstančiai 
\Vestern Lahd and Operating 
Corp. of Denver, Colorado, če-' 
kių jiems vėl sugrįžo iš Co
lorado valstijos bankų. Kadan
gi tie visi čekiai buvo protes- 

’tuoti, tai tie, kurie juos mai- 
užsi mokėti

• J. P. WĄITCH£ŽS 
LAWYER Lieturjre Advokate* 

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearbora St. 
Tel. Dearborn 6090 

Vakarais: 10736 S. Wabaah Am 
Te!.: Pullman 4377.

<^DR.HERZMAN^K n bosuos

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, perviariantis ekauf 
mas sąnariuose ir sustingimae sąnarių 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Jei 
kenčiate tuos blogumus, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite, bei 
tuojaus prašalinkite.
Musu stebėtinos gyduoles Cmlmui I 

vidurius ir trynimui 
POLO

■ 
pUROPEAN įMERICAN QUREAU

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved.J 
Gerhiiisiii OrntlmaB pinifltįi? 

laivakortes, paSpartai ir t.t: '

Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Peno 
silvanijos hoš 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdinro. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
56 Centai už 100 Auk. 

arba 
180 Auk. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyama Užtikrintas 
Tnfmpame laike

Central Manufacturing 
District Bank

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

r-T-r-Į ~r-------- ~

iPflMENTOL

nė, turės dabar
* bankams protesto kaštų po 

penkis dolerius už kiekvienų 
čekį

Taigf visi tie, kurie buvo už
sikrėtę “spešelų” ligų ir nesi
gailėjo šmugeljuoti su savo 
sunkiai uždirldais doleriais, tu
rės dabar ne tik savo pinigė
liams, kuriuos įmokėjo “spe- 
šelų” agentams, “gud-bai” pa
sakytų bet primokėti bankams 
dar po penkis dolerius už kiek
vienų čekį, kaipo už “lickar- 
stas” dėl tolimesnio savęs 
saugojimo nuo “spešelų’ 
gos...

motu kaipo patyru gydyteja*. rtk 
rimui b akušeris.

elektros prietaisui.

VALANDOS: Mae 16—11 yftrt*

Taleehanail^ 011,1 1,07a era 15 Baktlmla]|
_____  ( 956 - Drever 41M

GYVENIMAS: 8318 S. Halsted Ei.

ap

AITA APIE SAPNUS.

Pereitų sekmadienį, sausio 
29, Percy Ward laikė paskaitų 
apie sapnus Kimball Hali sve
tainėje, Jackson ir Wabash 
Avė. Buvo išdėstyta kų reiškia

KAZIMIERAS 
MARTINKEVIČIA

Mirė utarninke, sausio 31 d., 
1922. Nevedęs, 27 m. amžiaus. 
Iš Lietuvos paėjo, Šilvinų kai
mo, Ilguvos parapijos,, Nau
miesčio apskr. Amerikoj išgy
veno 5 njetus. Amerikoj pali
ko brolį Juozapą ir 3 pusbro
lius, o kita giminė liko Lietu
voj.

Laidotuvės bus subatoj, vasa
rio 4, 1922, 8 vai. ryto iš namų 
8330 Kerfoot Avė. į šv. Kazi
miero kapines. Draugai ir pa
žįstami malonėkit dalyvauti lai
dotuvėse. Lieka nuliūdęs bro
lis.

Juozapas Martinkevičia.

PETRAS SUTKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

4 vai. iš ryto, sausio 31 d., 1922 
nr., sulaukęs 38 metų amžiaus. 
Amerikoj išgyveno 17 metų. 
Paeina iš Suvalkų rėd., šakių 
apsk., Ilguvos parap., Bertuliu 
kaimo. Lietuvoj paliko pamo
tė ir seserys, Amerikoj brolis ir 
pusbrolis. Nežinau kur brolis 
yra, prašom, jeigu gyvas, atsi
šaukti.

Patiko nelaimė 1919 m. dirb
tuvėj I. C. R. R., tapo sunkiai 
sužeistas ir po ilgos, ligos pasi
mirė.

Laidotuves atsibus pėtnyčloj, 
Vasario 3 d., 1922 m., iš namų 
1036 E. 93rd St., Burnside, III., 
10 vai. iš ryto į Tautiškas Ka
pines.

Prašome, Juozas ir Marijona 
Maciukevičiai, visus gimines, 
pažįstamus ir draugus atsilan
kyti į pagrabą ir dalyvauti lai
dotuvėse. Pasiliekame nuliūdi
me visi draugai ir pažįstami.

Grhborius J. F. Eudeikis.

Į LIETUVĄ
Arčiausiai pasiekiamos vietos Lie

tuvai. Geras valgis ir daug. Geros 
apystovos. Didelė vieta pasivaikš
čiojimui. Visi parankumai moder
niškų laivų.

ViRedStarLine
> Plaukia kas savaitę

New York iki Hamburgo, Danzigo ir 
Liepojaus-, Samland (tik 3-čia klesa) 

Kovo 7.
New York ir Plymoutii, Cherbourg’o 

ir Antwerpo.
FINLAND ........................  Vasario
GOTHLAND ................... Vasario
KROMLAND ................... Vasario
ZEELAND ..... ......................... Kovo 4

Sustoja prie Halifax

> American Line
New York iki Plymouth, Cherburg 

ir Hamburg.
MINNEKAHDA ................... Kovo 8-
MACHURIA ......................  Kovo 22

New York iki Hamburgo • 
Vasario

Sustoja prie Queenstown

11
18
25

HAVERFORD 9

INTERNATIONAL MERCAN- 
. TILE MARINE CO., 

120 laivų . 1,800,00 tonų 
Chicago: F. C. Brown, West Pase 

Manager, 14 North Dearborn St.

TARPUTYNAS
SULAUŽO SLOGAS

Swedish 
American 
Line

LIETUVON
MIUUIIIIIMIIIMIIllllllimUIlIUigilU

Greitas Pasažierinis Susisiekimas 
TARP NEW VORKO IR LIEPOJAUS. x

Per Gothenburgą. Pasažieriai perkialiami ant jūrių ir siunčiami 
j Liejiojų.

Stockholm Kovo 11, Balandžio 18
Trečios klesos kainos: Į Hamburgą $103.50, j Piliavą ir Dancigą $106, 
j Liepojų $110 ir $5.00 taksų.
Trečios klesos kambariuose yra tik po 2 ir 4 lovas. Švedijos viza 
nereikalinga. Kreipkitės prie vietos agentų. _________  ,

■as
Gera sveikata, yra didžiausia palaima.

Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot 
« \ dalyką į gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris

4 supranta, kaip sugrąžint sveikatą.

gį < f Aš žinau kaip
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 

R per kuri kentėtą ir nepaisant kiek kartų esate 
apsigavą bejleskodami savo sveikatos, esu pri- JEmSI si rengęs parodyt, ką gero jums galiu padaryt.
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad Kintus 

K kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos. 
gagĮOd Mano kaina labai žema ir išlygos prieinamos.

Patarimai veltui.
Dr. Whitney 175 N. Clark St., Chicago, IU.
Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. vak. kasdie

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

Tarputynas prašalina skausmą 
ŪMAI! Mokslas pasako, kaip jis 
persigeria gilyn ir nueina prie skau
damos vietos. Tuojaus pradeda 
skausmą išvyti! Skausmai greit bus 
prašalintas kaipo magiškai.

Naujas išradimas Turpo, turįs visas 
tarputyno misteriškas gydymo ypaty
bes su kitomis gydančiomis ypatybė
mis. Nedegina, pūslių nesutraukia 
arba nesutepa — nei ne aliejuotas 
nei nesmirdi! Prašalina slogaft, ger
klės skaudėjimą, gilų kosulį, tonsilus, 
reumatižkus skausmus, dieglį, kruti
nės plėves uždegimą, katarą ir neu
ralgijų. Urnai veikia prašalinime gal
vos skaudėjimą, kojų nesmagumus, 
įsipjovimą, skausmus ir dieglius.

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

Nekentėk! Ne leisk skaudėti Pra
šalink skausmą ŪMAI su Turpo. — 
Tarputyno mostis, susideda iš tų se- 
novynių patikėtinų gyduolių, Mentho- 
lo ir Kamparo. Klausk bile vaistinin
ko Turpo — 30c. ir 60c. puodelis.

Federal Bond & Land Company
Siunčia pinigus i Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar telegramai®.
Parduoda
Parduoda

laivakortes j visą pasauli, 
nataus, Žemes, fartnas ir bondsus.

Sveikos Jaknos 
Sveikas 

Gyvenimas.
Jūsų jaknos — sveikos ar apsunkytos, 
veikiančios ar neveikiančios — pada
ro skirtumą 
tai*pe sveiko, 
linksmo gy
venimo ir nu
silpnina - dva
sią ir nepasi- fA 
sekimą. Ap- ^4 
galėti ne veik- 
lias jaknas, ap 1
gali prietvarį, svaigulį, aitrumą , už
degimą, galvos skaudėjimą ir mėly
nes, — nėra geresnio pasaulyj kaip 
Carterio Mažos Jaknų Pilės. . čystos 
daržovės. * , I
Mažos Pilės-Mažu Doze-Maža Kaina

IRTERS
'rCnEjM
PILL

666 W. 18-th 
Chicago.

OFISAI:
St., 1439 S. 49th Court

Cicero.

STIPRI A'LCHOLINR SMETONA 
taip stebėtinai veikia, kad urnai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovargio muskulų, sustingimą 
sąnarių girk šteiėjimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartoją ji, — sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne
reikės ilgiau kęstk Kaina už puodą 
65c. Nuelkit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums prfsiunčlant 
pinigus iŠkalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė. 

Chicago, III.
_________ u.-..........  ■

Keal Isstnle,' PaskplOR, 
iiiMiriliai ir

809 W. 35th St.
Tel Boulevard 611

Valandos '> iki ■ k. sdiena.
Vakarais: Utar.. Ket. ir Sub. iki '> vakare 

Neit ; iki 3 po pietų.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W, 22nd SU kerti Leavitt SL 
Telephone Canal 2551 

Valandos: 4 Iki 6 po piet, k a«e 
7 iki 9 vakare.

Vada visokias bylas, visuose 
ksdsmuoM. Ekseminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, pemant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Fermas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo merga- 
ifaus ant lengvų išlygų.

Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA

AoenturA
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų j Lietuvą ir iš Lie

tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rottordamą, Breme
ną, Hamburgą/ Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausiojo vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

. Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

„VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai..
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikiettis ir tt.

"VIENYBE”
EINA DU KART 

SAVAlTfiJE
Spausdina geriausius rafi- 
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur Ir turi

- juokų skyrių
"TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ........... 4.50

Pirkite "Vienybės” Ben
drovės ščrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di- 

f dėl i s pelnas.
Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

sokhj knygą.
vi-

Reikalaukite platesnių 
formacijų apio viską, 
šykito mums laiškus, 
kniaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

lu
ta- 

rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHURNIRN
VIENYBE PUBL. 60.
193 Graiid St. 9

Brooklun, N. Y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.

Dr. A. R. Blumenthal
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

T. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai pridu
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. ’ 
10929 S. State St,. 

----- III.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų

Tel. Boulevard 6437

'v. W. RUTKAUSKAS’
Advokatas

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

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

......... ...................  J

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

ffal.: 9 A. M. iki 6 P. M. 
4811 Rector Bailding 

79 Vest Monro© Street, Chicaga. 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1915. Vai.: 6 Iki 9 va*.

Tol, Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAJB

Lietavia Advokatas
Kambarin 806, Home Bank Bldg. 
Kam p. Mihvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso yal.i nuo 9 iki 5 Ir su 7 

iki 9 vakaro.

GOLAN & GOLAN ’
ADVOKATAI IR PATARIMAI

1805*7 127 N. Dearbora Si.
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN 
Rm. 1102 S. Ashland Blvd.

Seeley 8670
i - -*

Tel, Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS •

Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIATION BLDfl. • 

19 So. La Šalie St. 
Room 1308

Valandos: 9 ryto iki i po pietą 

&amų Tei.: įlydo Park 8395 
i.--------- ------——_-ir—

Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUiKA

Kontraktorina ft

1401
bndavotojaa.

Bud.Toj.rn. te Nmk
JV. 47th SU, CHcagv.

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

mo savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, rain 
kotų, kelinių, trunku ii* siuteasių už 
tokią žemą kainą, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.
5 Tčniykite sekamas kainas:

Overkotai po : $5,$10, $12.50, $15, 
$20, $25 ir $30.

Siutai: $7.50, $10.50, $15, $20, $25, 
$30 ir $35. j

Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeiginės ir darbinės ke

linės pę $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikė^ ■ vežti kitur, <nes norime iš- 
pardu Ateikite anksti ir pasirin
kite ke .-j dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantuojam’as. įsteigta 
1902.

Atd'*t( kasdieną iki 9 vai. Ned. Ud
6 vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Aukaybl, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir Uetuvift- 
ki naujausi re
kordai.
4537 S. Ashland 
Avh Chicago, III.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Residcncija: 2811 W. 63rd St. 

Tel. Prospect 3466

DR. CHARLES SEGAL
• Praktikuoja 15 metai

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

f—................ 1 ■■■■■—*

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, •
CHICAGO, ILL.

. ■ —— 1 .... *

■■ i *.... ,

DR. S. BIEŽIS j 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tei. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 h 7-9. Ned. 10-12 platų.

--------- ' ' ""
Canal 257 
Naktinis Tel. Canal 9118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 6 
po piet, 6 jki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St. '

Tat Aautia 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SAS8.

Ką tik ngiffa II CeRfendJoi ir 
Vii t«s praktikavimą pa M«.

5208 V. Mantam 8L
Valandas: 8—19 kasdieną b 6—1 

. pakars ilakiriant asdildianfa.

Dr. Maurice Kalni

Telephone Yards 5032

; DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto

ir nuo 5 iki 8 vakaro
L

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
♦ 4631 So. Ashand Ava, * 

Tel.: Yards 994
Ofiso va!.: 8 iki Ifl v. ryto, 1 Iki 8 
ir 7 iki 9 V. Naktimis ir nodilioj p® 

įpietų. Tel.: Oakland 1294

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gydaolią ir be operaciją 

*8347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryte Ir 9 iki 10 vakari 

Tel.: Boulevard 9897
711 V. 18-te gal 2 iki | vak.

Tai.: Canal 279
K—............ -................-i

Telephone Vaa Buren 294
Res. 1189 Independenco Blvd. Chlcags

DR. A. A. ROTH
RM8A8 GYDYTOJAS h CHIRURGĄ* 

Bųedalietae Moteriškų, Vyriškų* 
Veikų k visų chroniškų ligų

Oftme: 8354 So. Halsted St. Chicago
TelepheM Drever 9696

VeleedMi 16—11 ryte; 9—8 m >lei ▼—R Wad«lUmia 10—10 rffak*

DR. C. K. KLIAUGA
DKNTISTA8

1911 6a. Halsted SU Chleaga, HL 
kampai 18th SI.

ValaMssi 9—11 ryte b 1—41 art.
Phone Canal 157

K.—■     • , -J...... į _  _

Telephone Yards 1532

Dr. J. K.ULIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas 

DR.M.T.STKIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą | 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:80 iki 5 ir 

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

Nam.: 2914 W. 4$rd Street. 
Tel. Lafayette 268

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas:
8149 & Morgan St., keiti 82 SL 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: < .

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 19 ryto iki 8 po pietų, 6—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone .Yards 687

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 ▼. vak.
8325 So. Halsted SU Chicago, I1L

Telephone Boulevard 5069 j

Dr. A. Juozaitis,
DENTISTA8

Valandos! nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedil. pagal sutarimą, 
8291 Bo. Halsted SU Ckicags, IU.

Uslavb Dentfstas .
■TU Bmrth Artinsi Ay&, I

Irt! 27-lrt kalvM___________ ___ ■ nnmnnninnl

Telefonas: Boulevard 7Drt

DR. C. Z. VE2EUS

PRANEŠIMAS

Dr. C. K. Cherrys
Dentistas ir Radiografas
2201—W. 22nd SU Kamp. Leavitt I

Phone Canal 6222 
įsteigė savo ofise pilnai apru- I 

pintų X-ąpindulių laboratoriją.'
Traukiama X-spinduIių paveiks- I 

lai suradimui Įvairių dantų, galvos I 
ir žandų ligų.

i
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1111 P'RHJ. JJ1.I Ketvergas, Vasario 2, 1922

Chicagos Žinios Neapsakomos žuli
kystės.

(Seka nuo 5-to pusi.)
______ _______ Daugybė lietuvių agentėlių 
mokslininkai arba gilus mity-1 Išsipylė po Chicagą, landžio- 
tojai negali išrišti savo naujų 
teorijų nemiegodami, jie 
lengviai tatai atlieka miegoda
mi savo sapnuose. Būna ir 
taip. Kartais tūlas matemati
kos mokinys negali jokiu bu
du išrišti uždavinio. Apie jo 
išrišimą jis gerai pagalvoja ir 
nesuradęs būdų jam išrišti su
pykęs nueina jis gulti ir pa
galinus užmiega. Savo sapne 
tą uždavinį jis kuopuikiau- 
sia išriša ir išbudęs net pats 
iš to stebisi. *

Reikia pažymėti, kad žmo
nių, t. y. mokslininkų sapnai 
išsipildo. Keletas metų atgal

I ja į namus ir vilioja iš žmo
nių pinigus, žadėdami jiems di
delių pelnų, į trumpą laiką iš
mokėti jiems “spešelais” šim
tą už šimtą. Musų žmonės, pil
ni godumo, tiki apgavikų agen
tėlių prikalbinėjimais ir ati
duoda jiems paskutinius I savo 
sunkiai uždirbtus pinigus. Tie
sa, kai kuriems tų žmonių po 
kiek laiko išmokama kas ža- 
(lėta, idant tuo budu geriau iš
garbinti tuos “didelius pelnus” 
ir daugiau žmonių pagundinti 

! duoti savo pinigus “spešelų” 
prigavikams. Ir žmonės duoda, 
kiša jiems. Bet neužilgio jie 
visi verks, tie suvylioti žmo- 
neliai. Jau keli “spešelų” žuli-l 
kai išdūmė iš Clucagos su žmo
nių pinigais, dabar pamatysi
te, kaip dums kiti, nusinešda
mi milijonus lietuvių pinigų.

Be “spešelų” agentų yra dar 
kitokių prigavikų, kurie neiš
manėliams žmonėms — nors 
tūlas jų dedasi labai daug iš

rinkimus. Daugumas ( šerininkų 
matomai tiek nusimano apie 
bendrovės vedimo reikalus, kiek 
ožys apie astranomiją. Dar ki
ti buvo atėję gerai namineles 
išsitraukę ir nemažai triukš
mo pridarė, kada buvo svar
stoma bendrovės reikalai.1 Kai 
kurie šėrininkai pasakojo man, 
kad visuomet pasitaikydavo 
sukelti triukšmą susirinkime, 
bet, 
sias.

ponaitis 4.
Iždininko vielai: Adv. K. Gu- 

gis 20, T. Paukštis 17,, Bush

Dakt.-kvot. vietai: Dr. Matu
laitis 23, Dr. Montvidas 10, Dr. 
Biežis 6, Dr. Kaškiaučius 8.

Pranešimai
buvęs didžiau** 

Vestsidietis.

nui- 
mo-

REIKIA DARBININKįl
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ VEI- 
terkų, katros gali gerai vartot 
anglų kalbą. Gera mokestis, 
pastovus darbas, G. Grigas 1628 
W. 47 St., Phone Blvd. 2385.

PARDAVIMUI

ateis tie laikai, kada ^žmonės 
skrajos oru, kaip paukščiai. 
Arba vėl, kad oru bus gali
ma susikalbėti ir t. t. Ir šian
die jų sapnai jau realizuota.

Ant galo Percy Ward pažy
mėjo, kad mes, t. y. protau
jantieji ir susipratę žmonės, 
kurie svajojame bei sapnuoja-1 mapąs ir mandrus — pardū
mė, kad ateis tie laikai, ka
da visi žmonės vadinsis save 
broliais ir seserimis, kada pra
nyks visokios apgavingos tiky
binės dogmos ir užviešpataus 
pasaulyj tikra civilizacija pil
noj to žodžio prasmėj, musų 
tie sapnai, vėliau ar ankščiau, 
irgi išsipildys.

Vienas iš visų.

BRIDGEPORT.
Sausio 28 bažnytinėj svetai

nėj Lie^ivių Atglmties^ 
gija turėjo metinį balių,
nių buvo susirinkę gražus bū
relis. Visi su atgimusiomis jie- 
gomis (ne nuo namineles) 
linksminos iš paskutinės net iki 
vidurnakčiui. Bet buvo nema
žai ir tokių, kurie iš kertės ne
sijudino. Mat pas juos dar 
senos dvasios viešpatauta... O 
gal cigarų kvapas juos ten bu
vo užbovinęs?...
— “Spešelių” agento “frentas”.

Jaunų Vyrų Liet. Dr-škas ir Paš. 
Kliubas laikys savo mėnesinį susi
rinkimų Ketverge, vas. 2 d., 8 vai. 
vak. Malinausko svetainėj, 1843 So. 
Halsted St. Malonėkite visi nariai 
S skaitlingiausia atsilankyti, nes 

m daug svarbių reikahj aptarti, 
ilkinę su mokesčiais pasirūpinki

te atsiteisti.
— Rašt. K. Kazlauskas.*'’

Local 269 A, C. W. of A. susirin
kimas bus laikomas penktadienį, va
sario 3, 7:30' v. v. Unijos salėj 1564 
N. Robey. Kiekvieno nario prieder
mė atvykti.

Knygynas jau aprūpintas knygo
mis lietuvių kalba ir duodamos skai
tyt be mokesties. Tik tie nariai, 
kur užvilkinę .daugiau kaip tris mė
nesius nario mokesnį, negaus knygų. 
Norint imti knygų skaityt, reikia tu
rėt su savim unijos knygutė. Knygy
nas atdaras pane<L, sered. ir pėtn. 
vakarais nuo 4 iki 6 vai., 1564 N. 
Robey, ant antrų lubu. |

— Sekr. P. Cha pas. !

REIKIA PATYRUSIŲ MO- 
terų operavimui siuvamų maši
nų, Englander Spring Bed Co., 
39 ir Lowe Avė., 2 blokai į ry
tus nuo Halsted gatvės.

REIKIA 5 MOTERŲ SKU- 
durų sortavimui. Aukščiausia 
algą mokame. Ateikite prisiren
gę dirbti, Harry Dray, 1447 
Blue Island Avė.

VESTSIDfiJ

DETEKTTVUI NEPAVYKO
NUGABENTI PLfišIKO 

CYPfiN.

Pereitą antradienį apie sep
tintą valandą vakare trys ple-. 

. šikai apipuolė lietuvį senelį ant 
33-čios ir Emerald Avė. Jie nie
ko nelaimėję pas vargšą sene
lį pradėjo jį smarkiai mušti. 
Nelaimingasis pradėjo šaukti 
pagelbos. Detektivas Genukas 
veikiai pribuvo seneliui į pa- 
gelbą; jis sučiupęs vieną trijų 
nusigabeno į bučernę, po nunt. 
3301 So. Emerald Avė., ir ten 
norėjo palaukti kol atvažiuos 
policistų vežimas. Tuo tarpu 
įėjo švariai apsirėdęs vyriukas, 
priėjo jis prie Genuko ir su
davęs jam per veidą išplėšė iš 
jo revolverį ir išsivedė su sa
vim plėšiką per būrį žmonių. 
Išeidamas jis dar iššovė tris 
šūvius, kati tokiu LikIu pagąs
dinus žmones. Ir taip nė vieno 
nekliudomi -nuėjo juodu neži
nomais keliais.

— P. Budivetis.

SUMAŽINO GAZO KAINAS.

Nuo pirmos šio mėnesio 
gazo kainos sumažinta ant pen
kiolikos centų už 1,(XM) kubiu
kų pėdų. Vietoj $1.15 difbar 
bus imama tik $1.

RENGIASI PRIEŠ DIFTERIJĄ.
Sveikatoj Departmento ko- 

misionierius Dr. J. I). Robert- 
son išsiuntinėjo laiškus visoms 
ligoninėms prašydamas jų pa- 
gelbos kovai prieš difterijos li
gą, kuri šiomis dienotais apsi
reiškė Cliicagoj.

mJunšaino aukos.
Trys mimšaino mylėtojai, W. 

Fitzmorris, J. Sheehy ir P. Mc 
Carthy, užsinuodijo mediniu 
spiritu. Jie rasta besąmonči 
prieangyj po num. 930 W. 
Harrison gat.

PLĖŠIKAMS TEKO $2,566.
Policijai pranešta, kad pe

reitą antradienį plėšikai atėmė 
nuo žmonių 
Be 
ta 
ta

gatvėse 
to tą pačią dieną 
10 automobilių ir 
vienas draiveris.

$2,566. 
pavog- 
užniuš-

7 SUSIRGO RAUPAIS.
Pavieto ligoninėj susirgo ne

senai nuvežti 7 pacientai rau
pais. Gydytojai nežino ką su 
jais (Jaryti. Sako, kad gal juos 
pasiųs į tam tikrą valdžios li
goninę, kuri randasi Louisiana 
valstijoj.

vinėja ukius, namus, lotus, že
mes ant menulio arba ant eže
ro dugno!

Kada tokių prigavysČių tiek 
priviso, tegul žmones būna la
bai atsargus. Godėdamies dide-

jie neteks paskutinių savo ccn-

Praeitą šeštadienį, sausio 
Meldažio svetainėj įvyko Lie
tuvių Piliečių Darb. Pašelpinio 
Kliubo pirmas kepurinis balius 
su išlaimėjimais. Publikos bu
vo susirinkę vidutiniškai. Grie
žiant p. J. Philiphs orkestrai 
svetelis linksminos, kad ir su 
kepurėmis, iki vėlumai.

— Vestsidietis.

28,

S. L. A. 129tos kp., Susirinkimas 
vyks vasario 5 d., 2 vai. po pietų pa- 
irastoi svet. Kviečiame skaitlingai 
atsilankyti, nes yra labai svarbių da
lykų aptarimui.

— Fin. Rašt. Pet. Akstinas.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKIA VYRO AR MOT^ 
kurie yra dirbę kuknioj. Val
gis, kainbaris ir $15 į- mėnesį.

Kreipkitės: /
1606 S. Hąlsted St.

REIKIA DARBININKįl
VYKŲ

LSS. 4 KP.

Lietuviu Rateliuose
VESTSIDfiJ.

prašantis knygyno palaiki- 
paramos. Kadangi prieš 
laiško gavimą jau buvo 
tikslui paaukota $10, tai

Pereitą šeštadienį, sausio 28, 
Meldažio svetainėje įvyko Dr. 
V. Kudirkos susirinkimas. Bu
vo prisiųsta laiškas! nuo Vest- 
sidės Lietuvių Viešojo Knygy
no, 
mui 
pat 
tam
laiškas nesvarstyta. Iš pereito 
susirinkimo buvo nutarta pa
aukoti ketvirtą nuošimtį nuo 
baliaus Rusijos badaujantiems 
žmonėms sušelpti. Kadangi vi
sai mažai truko iki $10, tai 
draugija nutarė tam tikslui pa
aukoti visą dešimkę. Kai ku
rie nariai buvo davę užklau
simus ar tiesa, kaip gandai 
vaikšto, kad suaukoti Rusijos 
badaujantiems žmonėms šelpti 
pinigai yra suvartojami bolše
vikų propagandai. Jiems pa
aiškinus, kad nevisus Įstaigos, 
kurios aukąs renka, taip elgė
si — susitaikyta. Dar buvo 
duotas sumanimas rengti šei
mininką vakarėlį, bet sumany
mas atidėtas ant toliaus.

Reikia pažymėti, kad minė
toje draugijoje kiek laiko at
gal buvo susisukę sau lizdą 
bolševikai ir nemažai triukšmo 
susirinkimuose sukeldavo, bet 
dabar jie jau apmalšinta.

Šiems 1922 metams valdy- 
bon išrinkta pirm. M. Daučiu- 
nas, fin. rašt. A. Kaulakis, nut. 
rašt. Makauskas ir ižd. A. Ža
la toris.

— Vestsidėj atsilankęs.

CICERO, ILL.
Pereitą šeštadienį, sausio, 28, 

Lietuvių Raudonos Rožės Pa- 
šelpinis Kliubas turėjo pirmą 
maskinį balių naujoje Lietuvių 
LiuosybSs svetainėje. Svetelio 
buvo atsilankę kaip į šidlavą 
per “atpuskus”.•Jaunimas, grie
žiant p. J. Pociaus'^orkestrai, 
gražiai trepsėjo net iki ank
stybam rytui.

Reikia pažymėti, kad dabar, 
t. y. kai Cieeriečiai pasistatė 
puikią nuosavą svetainę pra
dėjo publika skaitlingai lanky
tis į lietuvių rengiamas pra
mogas bei vakarus. Be abejo 
tai pagirtinas apsireiškimas. Be 
to dabar, rodos, ir ta pati pub
lika daug pavyzdingiau užsi
laiko.

— Ciceriečių draugas, i

LSS. 4-tos kuopos mitingas 
bus laikomas ketverge, vasario 
2 d., 8 vai. vak. RAYMOND 
Chapelėj, 816 W. 31-ma gat
vė, % bloko į vakarus nuo 
Halsted. Visi nariai būtinai su
sirinkite ir, meldžiami, nesivė- 
luokite. Mitingai turi būt su
tvarkyti taip, kad jie prasidė
tų lygiai tą valandą, kaip skel
biami, o ne pusvalandžiais ar 
valandomis vėliau.

— A. Lalis, sekr.

AR ESI MAŠINISTAS AR 
MOLDERIS?

Gera proga lietuviui apsipažinu- 
siam su molderio bei mašinisto dar
bu ir turinčiam 7000 dol., atsipirkti 
ketvirtų dalį Brass Foundry and 
Machine Shop. ^itpje dirbtuvėje 
yra išdirbama: plumberių reikmenis, 
dėl Street karių kompanijos ašys, 
armatures, bearingus į audyklų fab
rikus ir shipyardus. Taipgi dėl au
tomobilių radiatorių viršūnių ir ki
tokius visokius dalykus išdirbama iš 
ri orderių visada gana darbas ei- 
brasso ir alumino. Ir šita shapa tu
ną nuolatos. Platesnių žinių kreip
kitės sekamu antrašu.

PIUS DUBICKAS, 
3210 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 9663

BRIDGEPORT.

Mildos Teatro Bendrovės 
susirinkimas.

sausio

ge-
rei-
pe-
iš-

Pereitą sekmadienį, 
29, Mildos svetainėj įvyko Mil
dos Teatro Bendrovės šėrinin- 
kų susirinkimas. >

Iš komisijų raportų paaiš
kėjo, kad minėtos bendrovės 
finansiškas stovis yra gana 
ras ir kad visi bendroves 
kalai yra gerai vedami. Už 
reitus metus šėrininkams
mokėta trečias nuošimtis divi
dendais.

Toliau buvo renkama komi
sija peržiūrėjimui knygų. Be- 
to dar septyni nauji direkto
riai darinkti. Dabar viso bus 
penkiolika direktorių. Jų var
dų gerai nenugirdau.

Susirinkime pasirodė vienas 
al>ai liūdnas apsireiškimas, tai 
stoka . sugebėjimo vesti susi-

PASIMIRfi JAUNA 
LIETUVAITE.

Šv. Elzbietos ligoninėj sau
sio 31 d. 2 vai. po pietų pasi
mirė jauna lietuvaitė p-lė Jo- 
vaišiutė, apie 20 melų amžiaus. 
Pernai metais ji dirbo Univer- 
sųl State banke, bet pavasarį 
ji ėmė jaustis negerai ir gy
dytojai atradę, kad kas nege
ra su plaučiais patarė jai va
žiuoti į kaimus kur pagyven
ti. Ji liepos mėnesį išvažiavo į 
Sodus lyiichigano valstijon ir 
pabuvus apie du mėnesiu pra
dėjo jaustis geriau. Bet gydy
tojai patarė jai ilsėtis ir ji 
nėjo prie savo darbo banke, 
kur“ ji išdirbo apie.3 metus. 
Paskutiniu laiku ji matomai 
peršalo ir net susirgo. Pereitą 
šeštadienį ją nuvežė į Šv. Elz
bietos ligoninę. Jos draugai 
banko tarnahtojai pasiuntė jai 
bukietą gyvų gėlių ir ji ti
kėjosi greitai pasveikti. Bet at
sitiko kitaip. Jos kūno laido-j 
jimas įvyks šeštadienį.

Ji buvo darbšti mergina ir 
uoli darbuotoja katalikų drau
gijose. Priklausė prie Nekaltos 
Panelės Draugijos ir Vyčių 16 
kuopos. 1 į

S. L. A;
Centro Viršininkų nomi- 

navi'mas.
iSLA. 36-tos Kuopos susirin

kime praeitą sekmadienį kan
didatų į Centro viišininkus no- 
minavimas* davė šitokių rezul
tatų.

Prezidento vietai gavo bal
sų: Dr. Graičunas 36, Gegužis 
4, Dundulis 8. Vice-prez. vie
tai: Steponaitis 4, Raginskis 6.

Sekretoriaus vietai: P. Jur- 
geliute 25, Raginskis 13, Ste-j

L. S. S. 22 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadieny], vasario 2 d., 8 
vai. vakare, Naujieųų name. Drau
gai malonėkite pribųti’laiku.

— Kuopos Raštininkas.

ASMENŲ JIESUOJIMAI
JIEŠKO BROLf 

A. SMILINGAIT 
kaimo, Plungės vai , 
jieško Amerikoj trijų savo brolių, 
Jono, Juozo ir Baltro Smilingių. 
likus beveik našalitė daban tarnauja 
kaipo gailestingoji seselė prie Raud. 
Kryžiaus. Prašo labai brolių rašyti 
jai adresu, A. Smllingaitč, I Raud. 
Kryžiaus Ligoninė, Kaunas, Lithua- 
nia. k

TU AMERIKOJ 
fE IŠ STANELIŲ

Telšių apsk.,

Ji

JIEšKAU DĖDĖS IGNACO PLE- 
kavicio «,rt>£v Plekavičaitės,
po vyru, nežinau pavardes. Paeina 
iš Lietuvos, Kuršėnų miestelio, svar
bu butų pasipažinti. Kas jieško, — 
vardas ir pavardė po tėvų Petronėlė 
Lipskaitė, po vyru Shapkauskienė, iš 
miestelio Akmenės. Malonėkite at
sišaukti, 6743 Eberharte Avė., tele- 
fonuokite po 6 vai. vak. Normai 4009 
■.........-.............................  i ■ > ■■■ -

JIEŠKO BROLIŲ ARBA GIMI- 
nių. • Juozapas Smilgevičius, paeina 
Šaukėnų valsčiaus, Biržėnų dvaro yra 
sunkiai sužeistas kasyklose. Atsi
šaukite šiuo antrašu:

L. ALEXANDRAVIČIA 
535 W. 37th St., Chicago, III.

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU KAMBARIO SU VAIz- 

giu vienam vaikinui, South Side apie 
63rn St. ir Kedzie Avė. , Geistina, 
kad butų elektros šviesa.

JOHN STAPULIONIS, 
1758 W. Wilmot Avė.

ISRENOAVOJIMUI
FLATAS PARANDAVOJIMUI 

5kių kambarių su visokiais naujau
siais parankumais. Pečium apšildo
mas, elektros šviesa, gasas ir mau
dynės. Vieta 34.04 S. Union Avė.

Kreiptis |
3259 S. Union Avė.

l-mas flatas

JIESKO PARTNERiy.
BLUE CROSS CAB ASS’N PEL- 

no $100.00 į savaitę; mokestis $5 į 
mėnesį įstojimo mokesties. Mes pa
rūpiname Cabs ant mėnesinių išmo
kėjimų. Nepraleiskit progos nepa
matę musų. Atdara visuomet.

BLUE CROSS CAB GARAGE, 
2356 Lincolrt Avo.

REIKIA DARBININKĮĮ
MOTERŲ .

REIKIA MOTERŲ SORTA- 
vimui skudurų. Gera alga, nuo
latinis darbas. Kreipkitės:

COOK & RUBIN, 
2643 W. Roosevelt Rd.

DIDŽIAUSIS BARGENAS • 
UŽ PUSĘ KAINOS.

Pardavimui bučernė su groseriu; 
dvejos skalės po $200 buvo mokėta. 
Ice box $1,000 vertės; elektrikinė 
mėsai malt mašina, $400 mokėta, 
elektrikinė kavai mašina ir kiti visi 
geri fixures; labai daug stako. Po 
teisingai rokundai, tokia krautuvė 
kainuoja daugiau $3,000. 4 puikus
kambariai pragyvenimui. Skiepas po 
visu namu, lystas ant 3 metų. Biz
nis randasi ant Bridgeporto. Iš di
deles priežasties priverstas parduot 
tik už $1,850. Nemokantį biznio iŠ- 
kinsiu. Kas pirmas, tas laimės. At
sišaukite tuoj.

J. NAMON, )
808 W. 33rd PI., arti Halsted St.

PARDAVIMUI PAINT IR 
hardware krautuvė. Geroj vie
toj, geras biznis. Kas tuojau 
pirks, laimės. Pigiai, John De- 
ring, 4414 S. Rockwell St.

NAMAI-ŽEME.
PARDAVIMUI AR fSRENDAVI- 

mui puiki krautuvė, naujai ištaisyta, 
tinkanti visokiam bizniui, prie geriau
sios gatvės Chicago. Matykit savi
ninką.

6345 S. We#iern Avė. 1-os lubos

FARMA PARDAVIMUI
■ n Parduoda gerą farmą Mich. val

stijoje arti Allagan, 30 akrų ūkis — 
mašinos ir sėklos. Ūkio kaina 4000 
dol., apie 3000 reikia įmokėti: Taip
gi, galiu mainyti į namą Chicagoj ar
ba arti prie Chicagos.

Kreipkitės sekamu antrašu: 
P. DUBICKAS, 

3210 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 9663

BUČERNĖ IR 
apgyventa vieta, 
per ilgus me-

Sa-

PARDAVIMUI 
Grosemė, lietuvių 
Biznis išdirbtas 
tus. Nepraleiskite Šios progos, 
vininkas važiuoja į Lietuvą; parduo
siu už pirmą pasiūlymą.

710 W. 33 St.

—— ________________________ f
FARMA PARDAVIMUI

Parsiduoda farma — 40 akrų. Že
mė nepaprastai gera — juodžemis. 
Namai geri, stuba visai nauja. Vi
sokį įrankiai dėl apdirbimo ūkio. 
Gana daug visokių gyvulių. Pats tur
tas turi daugiau pusę vertės negu 
ūkė, ir namai.
v -Farma randasi Rhinelanderio apie- 
linkėje (Wis.). Ūkės kaina tik 
$4,500. Platesnių žinių kreipkitės

PIUS DUBICKAS,
( 3210 So. Halsted St.,
’ Phone Boulevard 9663

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

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

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų kolonijoj, su vi
sais įrengimais. Priežastis par
davimo, savininkas turi du biz
niu, 602 W. 14 St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
biznis geras, geroj vietoj apgy
venta visękių tautų. Pardavi
mo priežastis: nesutikimas part
nerių. Atsišaukite: S. E., Rogcy 
St., kampas 63rd St.

PARDAVIMUI BEVEIK NAUJAS 
mūrinis namas 2 pagyvenimų po 5 
kambarius: fumace šiluma, elektros 
šviesa, maudynės, cementuotas skie
pais ir viskas įtaisytą pagal naują 
madą. Parsiduoda ant labai lengvų 
išlygų, arba priimsiu lotą, automobi
lių arba kokį biznį kaip pirmą (mo
kėjimą. Atsišaukite pas F. J. Sze- 
met, 4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI LOTAS LA- 
bai geroj vietoj lietuvių koloni
joj 3314 Emerald Avė. Kreipki
tės prie savininko, S. M. Sku- 
das, 1911 Canalport Avė.

/ PARDAVIMUI KARČIAMA

PARDAVIMUI *'3 AUKŠTŲ, 3 
flatų mūrinis, 5 metų senas namas. 
Visi įtaisymai: elektra, vanos, ant 
pus-antro loto. Garadžius vienam 
karui . Pardavimo priežastis, važiuo
ju Lietuvon. Kreipkitės,

4032 S/ Maplewood Avė. 
ant 2-rų lubų.

REIKALINGAS DUONOS KEPE- 
jas, suprantantis savo amatų ir mo
kantis kepti baltų fr juodų duonas; 
taipgi keksus. Darbas 'ant visados 
ir gera mokytis.

Atsišaukite)
ANTANAS ŠIRBINSKAS

3601 So. Emerald Avė.

lietuvių kolonijoj, ant Town of 
Lake. ■ Pardavimo priežastis, 
nesutikimas partnerių.

4530 So. Paulina St.

REIKIĄ PĄTY|IŲSIO 
čerio. Atsišaukit tuoj.

/ 808 W. 83rd PI.

PARDAVIMUI SAL1UNAS, 
visokių tautų kolonijoj. Kas 
nori greit pinigų padaryti, lai 
tuojau perka šį saliuną.

5301 S. Halsted St.

PARDAVIMUI DU LOTAI 
ant biznio gatvės; šalygatviai ir 
gatvė ištaisyta. Parduosiu pigiai 
nes išvažiuoju į krajų. Atsišau
kite 4435 S. Lincoln St. 2ras 
aukštas.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geras biznis, visokių tautų ap
gyventa. Parsiduoda pigiai. 
Atsišaukite:

4201 So. Albany Avė.

MOKINKIS
TIKRAS BARGENAS

Pardavimui geriausia bučernė ir gro 
kerne, kokia dar nebuvo ant pardavi- 
mo lietuviams, ve^rta $2,£500.00, bet tu- . 
riu pigiai parduoti • 
leidžiu miestą; randasi prie Canal-1 
port netoli Union Avė. Kreipkitės 
S. G. Tuponich, 1315 W. 18th St. 
Tel. Canal 1640

PARDAVIMUI VYRIŠKŲ APRĖ- 
dalų ir siuvėjo biznis. Priežastis par
davimo — savininkas išvažiuoja į 
Lietuvą; parsiduoda už pusę kainos. 
Atsišaukite greitu laiku, 455 W. 79th 
St., Chicago, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geras biznis, * visokių tautų ap- 
gyventa, parsiduoda prieinansa«. v.z v* . i* w v* — j «. y Jt-*«-'** “• —  ----------------

— priežastis—ap- j. j Pardavimo priežastis, sa /Iftni YM'izi i’nnnl t * Design ir pasisiūti san 
drapanas.vininkas eina. į kitų biznį: Atsi

šaukite: 5159 W. Addison St.

RAKANDAI

PARDAVIMUI puikus groseris lie* 
tuvių ir kitų tautų apgyvento] vietoj, 
prie Šv. Kryžiaus bažnyčios ir tarp 
dviejų mokyklų. Priežastį pardavimo 

i patirisite ant vietos. Meldžiu atsi
šaukti: 4536 S. Hermitago Avė.

5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 
dos rakandai turi būt urnai parduoti 
antsyk ar atskirai už teisingų pasiū
lymų. Tapgi grojiklis pianas pri
jungta Ukelele ir didelis dubeltava 
sprendzina phonograpas su rekordais. 
Viskas gvarantuota. Rezidencija.

1922 S. Kedzie Avė.
N III I T !»■ I I V|'|4l—R

Mokiname: patrini] padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

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

Master Sewing School
Principais*

JOS F. KASNICKA 
190 North State SL 

Kampas Lake St 4-fl.

PARDAVIMUI PIRMOS 
sos ^bučernė ir grosemė.

4157 Archer Avė.
t Phone Lafayette 3739 

•' f

kle- AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI RESTAURANAS 
labai geroj vietoj, lietuvių apgyven
toj. Biznis išdirbta. Pardavimo 
priežastis — savininkas pirko far- 
mą. Greitai nori parduoti ir* pigiai.

10822 S. Michigan Avė., 
Roseland, III.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grošer- 

nė su namu; biznis yra cash. 
Gražioj vietoj, geras biznis. Par
davimo priežastį patirsite ant 
vietos, 5252 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI 2 GROSERNĖS, 
maišytų tautų apgyventos vietos; 
bizniai nuo seniai ir gerai išdirbti, 
su kambariais pragyvenimui. „ Viena 
vieta:

737 W. 34th St.. o kita 
3245 So. Parnell Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ , IR 
grosernS; biznis nuo seniai išdirbtas, 
viskas cash, visokių tautų apgyventa 
vieta, ruimai dėl gyvenimo, rendos 
tik $25.00, lysas ilgas. Parsiduada 
labai pigiai. Atsišaukite į Naujie
nų Bridgeporto Skyrių, 3210 South 
Halsted St., No 83.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ 
šapa; yra 3 kambariai pragyve
nimui. Rendos $20.00.

240 W. 51st St.

PARDAVIMUI % TONĄ TRO- 
kas Studebaker, gerame stovyje, 
parankus dėl bučemių ir grosernių. 
Parsiduoda prieinama kaina.

Atsišaukite:
3547 Emerald Avė. '

NAMAI-ŽEME.

P-U. E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVHKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti h 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal

PARDAVIMUI ŠEŠIŲ FLATŲ 
plytų ir medžio namas, 26x160. $1,700 
išleista ant pataisymo; pardavimo 
priežastis—našlysta. Kaina $5,150. 
$1,500 cash. Rendos $960..

McDONNELL, 
3517 Archer Avė.

FARMŲS
Didelis nupigimas farmų. 

Mes keli ūkininkai susidėjo* 
me ir norim patarnauti ko- 
teisihgiausiai lietuviam. Ku
rie manote pirkti farmą, 
dabar geras laikas mums -pa 
rašyti, o mes prisiusime in
formacijas ir daugelį gerų 
farmų surašą iš musų gra
žios apielinkės. Adresuokite 
taip:

MICHIGAN LAND CO.
P. O. Box 7 Hart, Michigan

EVELYN ACADEMT OF 
G0WN DESIGNING 

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

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo, aiuTimo — Dienomis ar 

▼akaraia.
Specialia vakarinis klesos bis- 

niavoms merginoms, pasisluvimui 
sau dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLE&ES 

2497 Madison Street, 
6205 S. Halsted St

Kreipkitis ypatižkai arba raly- 
kit iilygų paklausdamL

Sara Patek, pirndnlnki.

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

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

Sunaudokite liuosus vakarus pnsl- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Are., 

Chicago, III. |
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