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Vokietijos geležinkeliečių 
streikas atšauktas

*""" i "■■■■■ i

Siuvėjai prižadajalbėt 
angliakasius

Nuklimpo šmugelio pelkėj

Išvogė Ulsterio vadovus

Stabdo darbus prie karinių laivų
Vokietijos geležinkeliečiu 

streikas atšauktas
BEKLINAS, vas. 7. — Ge

ležinkeliečių streikas tapo at
šauktas. Streikierių komitetas 
vėlai šiandie pranešė kancle
riui Wirth, kad darbininkai 
sugrįš į darbą remianties val
džios užtikrinimu, kad ji susi
laikys nuo atgiežos ir neša
lins darbininkų iš darbo. Val
džia pasilaiko teisę, pabarti va
dovus, bet prižada, kad regu- 
liariniai darbininkai bus pri
imti į darbą.

šiandie grįšta į darbą.
BERLINAS, vas. 8. —, Ge- 

ležinkeliąL darbininkų unijos 
pildomasis^kmnitetas įsakė vi
siems darbinimhtm^jfrįšti į dar
bą ryto po piet.

Išvogė ulsteriečiy vadovus
(iink-BELFAST, vas. 8. 

hiotos -bandas šiandie padarė 
keletą puolimų keliuose pavie
tuose ir išvogė iŠ namų žymes
niuosius unionistus, kartu pul
damos ir Ulsterio konštabe- 
lius.

Ulsterio valdžia paskelbė, 
kad ji griebsis griežtų priemo
nių prieš puolikus. Tuojaus 
tapo suorganizuota Belfaste 
šimtus specialių policistų, ku
riuos išsiųsta automobiliais į 
puolimo vietas.

Iki piet pranešta apie išvo
gimą mažiausia 20 konstabe- 
lių. Daug puolikų liko sužeista 
ir desetkai areštų padaryta.

Keliuose atsitikimuose union
istai bandė gintis nuo puolikų

sti. Vienas konstabelis tapo 
užmuštus susirėmime su puo
likais.

Delei šitų puolimų jaučiama 
visoje šalyje didelio susirūpi
nimo.

Vėliau gauta žinių, kad bū
rys ginkluotų žmonių 15 auto
mobilių atvyko į Mohaghan. 
Jie su savim turėjo 24 belais
vius, kuriuos slėpė nuo paša
liečių. Neilgai pabuvę jie išva
žiavo pietų pusėn*. Manoma, 
kad tai buvo išvogtieji Ulste
rio unionistai ar konstabidiai.

Sustabdė darbus prie 
fortifikacijų

Taipjau sustabdomas darbas 
prie budavojimo karinių lai
vų.

WA&HINGTON, vas. 8.
Daltąjame Name paskelbta, 

kad prezidentas Hardingas įsa
ke sustabdyti darbą prie buda
vojimo naujų fortifikacijų Pa
cifiko vandenyne. Tai padaly
ta sulig nusiginklavimo konfe
rencijoje pasirašytos sutarties 
apie mažinimą bdflavojimo lai-

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

ii Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose

vyno ir fortifikacijų.4^ Sulaiky
tas ir kanuolių siuntimas for-

Prezidentas taipjau įsakęs 
sustabdyti darbą prie būda Vė
jinio didžiųjų karinių laivų. 
Buda voj imas sustabdomas tik 
laikinai. Jis galutinai bus su- 
stabdytas kada lai^-nų maži
nimo sutartis bus ratifikuo
ta. , . .

Wasbingtono nusiginklavimo 
konferencijoje padarytosios su- 
tartįs bus paduotos senatui pa
tvirtinti dar šią savaitę. Tiki- 
mąsi, kad jos bus patvirtintos 
dviem trečdaliais balsų, nors 
bus dedama pastangų senate 
papildyti keturių valstybių su
tartį Pacifiko salų klausimais. 
’ Po to senatas svarstys mui
tų bilių, kareivių bonusą, apie 
prekybos laivyną ir ūkio kre
ditus.

Japonija stabdo būda 
vojimą laivyno

TOKIO, vas. 8. — Laivyno 
departamentas įsakė laivų bu- 
davojimo vardams sustabdyti 
tolimesnį darbą prie budavoji- 
mo 8 didžiųjų karinių laivų, 
kurie, Washingtono .sutartimi, 
turi būti sunaikinti.

Sustabdžius budavojimą di
džiųjų laivų ir tuo sutaupinus 
pinigų, dabar bus atkreipta df- 
desnė domė į mažuosius kari
nius laivus ir jų bus budavo- 
jama dar daugiau. TaŲbus dą-— - - — — — — 
romą
laivų 
kams

dar ir todėl, kad davus 
budavojimo darbinin- 

darbo.

Mušeikos šaudo 
streikieriits

8.vas.
žmogus 
sužeisti

'YORKSVILLE, O., 
—• Mažiausia vienas 
liko nušautas ir keli 
šiandie prie Wheeling Steel
Go, liejiklos. Toje dirbtuvėje 
streikuoja darbininkai ir ji bu
vo uždaryta nuo liepos mėn. 
Vakar ji atsidarė, bet operuo
jama streiklaužių. Dirbtuvėje 
buvo šerifas Lucas ir daug 
mušeikų, kurie pradėjo šaudy
ti iš kulkasvaidžio į būrelį 
streikierių.

Gal atidės Genoa kon 
ferenciją

Ir Francija prašo atidėti tą 
konferenciją.

LONDONAS, vas. 8. — Ofi- 
cialiniai patvirta žiniųJ kad 
gauta lino Francijos valdžios 

notą, prašančią atidėti Genoa 
ekonominę trims menesiams. 
Anglijos valdžia dar neparašė 
savo atsakymo.

10 metų kalėjiman už 
kepalėlį duonos.

18 
Wm. 

už 50c

NEW YORK, vas. 7. — 
metų amžiaus negras 
Burke už pavogimą 
duonos teisėjo Haskell tapo 
nuteistas 10 metų Sing Sing ka-

INDIANAPOUS, vas. 8. — 
Angliakasių unijos preziden
tas John L. Lcvvis šiandie ga
vo laišką nuo International 
Ladies’ Garment Workers Un
ion prezidento Benjamin Sch- 
lesinger, kuriame prižadama 
moterų rūbų siuvėjų moralinė 
ir materialinė pagelba organi
zuotiems angliakasiams jų ko
voje prieš algų nukapojimą.

Streikieriai grumoia pa 
siimti geležinkelį

GOtBK, Airijoje, vas. 8.
Tikimąsi, kad šiąnakt bus pa
siektas krizis Cork geležinke
lio streike. Streikuojantįs ge
ležinkeliečiai paskelbė, kad jie 
mąno pasiimti geležinkelį savo 
žinion ir patįs jį operuoti.

South Munster yra visai 
skirtas nuo visos" Airijos.

O ■ ■ I . ■ ' ■

Rusai puola Suomiją

a t-

(LONDONAS, vas. 8. — Per 
Copcnhageną gautoji iš Hel- 
singforsd žinia sako, kad Rusi
jos raudonieji kareiviai pada
rė antpuolį ant Suomijos ru- 
bežiaus ir pasigriebė $500,000 
vertės grobį.

Rusija nebedalins vaistu
Dabar reikės už juos mokėti 

kaip ir už kiekvieną kitą 
daiktą.

MASKVA, vas. 8. — Mask
vos gyventojai jau nebegauna 
dykai vaistų ir medikamentų. 
Maskvos sovietai išleido dek
retą, kad miesto vaistinės tu
ri apsimokėti ir turi imti pi
nigus už tuos daigius, kuriuos 
jiis parduoda. Kareiviai ir dar
bininkai gaus papigintomis kai
nomis. Kelios aptiekų bus pa
vestos privatiniems žmonėms.

Komisarų taryba įgaliojo 
sveikatos departamentą išnuo
moti privatiniems žmonėms ir 
kooperatyvams tuos sveikatos 
rezortus, kurie nėra naudoja
mi darbininkų yaikų. Tai yra 
pirmas žingsnis prie denacio- 
nalizavimo bendruomenės svei
katos prižiūrėjimo biznio.

Griaudu vėl bus premjeru _ L
‘ LONDONAS, vas. 8. Iš 
Rymo pranešama, kad buvęs 
Italijos premieras Orlando pri
ėmė karaliaus pakvietimą su
daryti naują kabinetą, vieton 
atsistatydinusios Bonomi mini
sterijos. f

pakėlimo
LONDONAS, vas. 7.

Madras pranešama, kad dide- 
les riaušes Icįlo pereitų kot.-ver
gą dirbtuvėse Pondicherri, 
Francijos Indijoj. Keli tūkstan
čiai darbininkų pareikalavo al
gų pakėlimo ir daugelis jų su
streikavo. Tada kraštutinieji 
'užsibarikadavę dirbtuvėje ir 
sumušę jos viršininkus. Pa
šaukta policiją, kuri šovė į mi
nią. Gu'bemątorius ir mayo*ras 
kalbėjosi su streikieriais, bet 
neįstengė susitaikinti. Paskui 
buvo ir daugiau susirėmimų 
su policija ir dirbtuvės dabar 
stovi uždarytos.

Lloyd George laukia 
smarki kova

9 žmonės žuvo kasykloj

G rūmo ja rezignacija, jei Airi
jos sutartis bus atmesta.

LONDONAS, vas. 8. — Po 
karaliaus kalbos vakar atida
rant Anglijos parlamentą, kal
bėjo premieras Lloyd George 
atstovų mate. Iš visko matyt, 
kad veikiausia paskųįiniaine 
šio parlamento posėdyje Lloyd 
George’ui p ristis pergyventi 
smarkią kovą. Niekas- dar ne
drįsta pranašauti ar jis toje 
kovoje išeis pergalėtoju. Ma
noma buvo, kad šis posėdi* 
jus labai trumpas ir kad Lloyd 
Geoųge jį paleis, kad j ieško
jus naujo žmonių įgaliojimo. 
Bet karaliaus apibudintas įsta
tymų, programas yra taip pla
tus, kad parlamentui ims daug 
laiko iki viskas bus 'atlikta.

Lloyd George savo kalboj 
gynė Airijos sutartį ir sakė, 
kad valdžia jos laikysis, net 
jeigu pristitų jai ir pulti de
lei to. Jis taipjau ginė ir są
jungą su Francija. Jis reika
lavo, kad pirmiausia butų pra
leisti tokie įstatymai, kurie 
leistų Airijai padaryti rinki
mus ir sutvirtinti savo vald
žią. Konstituciją gi parašys pa
ti Airija. Delei nesusitaikimo 
su Ulsteriu Lloyd George ne
nusimena^ Jis sako, kad tokie 
dalykai negali būti atlikti su 
viena diena, bet jeigu Airijos 
valdžia sustiprės, tai ir susi
tarimas pasidarys lengvesnis. 
Nepildymas gi sutarties 
didžiausia gėda Anglijai, 
sunaikintų viso pasaulio 
tikėjimą Anglijos žodžiu.

WLLLIAMSON, W. Va., vas. 
8. — Devyni žmonės liko už
mušti ir du sunkiai sužeisti 
vakar vakare eksplozijoj Ma- 
rietta Coal Co. kasykloj, Pin- 
son Fork, Ky., už 11 m. nuo 
Wiliiamsono. Penki užmuštųjų 
tapo identifikuoti. Eksplozija 
gimė anglių dulkėms delei 
tikusiai užtaisyto dinamito 
vio.

ne-
šu-

Skelbia nukapojimą algų
PUTTSBURGH, Pa., vas. 8. 

— Monongahela kasyklų savi
ninkų asociacija paskelbė 
Scott’s Run anglių laukuose 
West Virginijoj,* kad nuo ba
landžio 1 d. angliakasių algos 
bus nukapotos 30Tiuoš. ir bus 
panaikinta “check off” siste
ma. Paskelbimas paliečia an
gliakasius 65 kasyklose.

Tveria cukraus trustų
MASKVA, vas. 9. —, Visos 

cukraus dirbtuvės Rusijoje 
bus sujungtos į vieną didelį 
trustą, kurio centras bus Mas
kvoje, o skyriai Kijeve ir Char
kove. Trustas bus vedamas so
vietų valdžios, kuri jį finan
suos ir operuos po priežiūra 
vyriausios ekonominės tarybos.

už

butų 
kuri 
pasi-

Išleis 23 trilionus rubliu
MASKVA, vas. 8. — Jau ne

beužtenka bilionų, kad apskai
čius kiek Rusijos valdžia kas
met išleidžia popierinių pinigų. 
Priseina skaitliuoti trilionais.

Finansų komisaras Krestin- 
ski pranešė sovietų kongresui, 
kad valdžia 1922 m. mano iš
leisti 23,000,000,000,(XX) popie
rinių rublių, kui/e, kaip jis 

apskaito, turės perkamąją ver
tę 230,(XX),000 auksinių rublių. 
Jis nurodė, kad didelės skait
linės visai nereiškia perkamo
sios vertės, kadangi vienas auk
sinis rublis perkamoj vertėj 
yra lygus 100,000 popierinių

Kunigas pateko kalėjiman 
savęs numarinimą.

REGINA, Sask., vas. 8.
Kun. Gvvylyn E. Williams, bu
vęs Oxbow kurą tas, tapo nu
teistas 9 mėnesiams kalėjiman 
prie sunkių darbų už tai, kad 
jis bandė prigauti savo pačią 
ir priversti skaityti jį mirusiu. 
Jis iš Anglijos pasiuntė jai pra
manytą telegramą apie savo 
mirtį, taipjau puiklastavo mir-

to kunigo parašą po laišku, 
kuriame jis aprašė kaip jis 
pats mirė ir kaip jį palaidojo.

Mano, kad 20 lavonų 
yra griuvėsiuose.

RIOHMOND, Va., vas. ,8. — 
Manoma, kad apie 15 ar 20 
lavonų vis dar tebėra po griu
vėsiais sudegusio vakar vieš
bučio Lexihgton. Dabar su di
deliu paskubumu valomu griu
vėsius.

Svarsto permainymą 
'kalendoriaus.

PINIGŲ KURSAS

Vakar, vasario 8 d.„ užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .... $4.86
Austrijos 100 kronų ............... 4c
Belgijos 10Q frankų ........... $8.12
Danijos 100 kronų ............... $20.45
Finų 100 markių ................... $2.02
Francijos 100 frankų ........... $8.51
Italijos 100 lirų .................  $4.85
Lietuvos 100 auksinų ........... 51c
Lenkų 100 mnrkįų ............... 8 U c
Norvegų 100 kronų ......  $16.45
Olandų 109 guldšnų ........... $87.80
švedų 100 kronų ............... $26.00
Šveicarų 100 markiu ........... $19.52
Vokietijos 100 markių ........... L__

šiandie čia prasidėjo naciona
linė konvencija, kuri svarsto 
permainymą kalendoriaus taip, 
kad butų padaryta 13 mėnesių 
po 28 dienas kiekvienas. Bi- 
lius apie tai jau įneštas yra 
kongrese. . - ,

LONDONAS, vas. 7.
Rymo -pranešama, kad prieš 
pat išrinkimą popiežiaus pasi
mirė kardinolas Marini, kuris 

i kardinolų konkliavai susirin- 
51c kus susirgo influenza.

Volga badauja, bet 
Maskva šoka

“Diplomatinis skandalas” - ^4-
Šiuo vartkk įdėjo išeinąs Ber

lyne rusų laikraštis “Golos Ro- 
sii” 10 sausio telegramą iš Mas

iniu ___ j-j- ___ . ____ pasakyta, kad
bado, augštų kainų ir kuro Sovietų valdžia paskyrė ištirti 
krizlo, Maskva linksminasi šo- Baltijos misijų Maskvoj gešef- 
kiais. Namų sienos yra ap-'tų varymą. 24 gruodžio buvęs 
lipintos skelbimais šokių, kon
certų, balių ir maskaradų, pri
žadančių smagų pasilinksmini
mą iki 3 vai. ryto.

Darbininkų kliubai, karinin
kų organizacijos, dramos drau
gijos, valdžios departamentai 
ir unijos lenktiniuojasi rengi
me šokių. 

Daugelį tų vakarų rengiama 
kad pagelbėjus badaujantiems 
Volgos gyventojams, būt di
džiuma jų rengiama vien kad 
pasišokus.

MASKVA, vas. 6. — Nežiu- l_ 
rint viešpataujančio Ritai joje kvos, kurioje

tuose vakaruose^ Vis dar gali
ma atskirti klęsas pagal dra
bužius ir išžiūrą. Darbininkai 
ir kareiviai prąščiau pasirėdę, 
o pirkliai, oficieriai ir turtin
gesnės merginos 
Tik vierias yra 
šokėjų dalykas: 
do išbalusiais,
pavargusiais ir nedaaugusiais.

daug gražiau, 
bendras tarp 

jie visi išro- 
sudžiuvusiais,

TEISĖJAS SUSIKIRTO 
SU GUBERNATORIŲ.

at- 
nu-

GHICAGO. — Tūlą laiką 
gal teisėjas Scanlan buvo 
teisęs už< paniekinimą teismo 
kalėjiman ir užsimokėti pini
gines pabaudas 10 narių Chi- 
cagos švietimo tarybos. Guber
natorius Small vakare visiems 
nuteistiesiems suteikė pardoną. 
Teisėjas Scanlan betgi nenusi
leidžia ir sako, .kad jis liepsiąs 
šerifui visus nuteistuosius areš
tuoti ir priversti atlikti baus
mę, nes gubernatorius neturįs 
teisės duoti jiems pardoną.

Atvežė Rusijos aukso.

vas.NEW YORK, 
Šiandie 
atvežta vietos bankan 
$2,500,(XX) aukso, kuris
klausęs Rusijos i 
žiai, bet tapo pasiųstas Šve’di- 
jon išnaujo jį perlieti.

iš Stockholmo tapo 
vertės 

pri- 
sovietų vald- • 1 * v • •

sulaikytas diplomatinis vago
nas, ėjęs Latvijon. Diploma
tinės latvių valizos buvę ati
darytos ir rasta vien deiman
tai, auksas, sidabras, platina, 
kailiai. 12 gruodžio automobi
ly, kurs pervežinėjo prekes lie
tuvių transporto komisijos pir
mininkui Grinkevičiui, rasta 
daug sukarino ir1 kitų daik
tų. Norėta papirkti rusų val
dininkas, kad tas praleistų, ir 
siūlyta 20,(XX) auksinų. Esą “Ži
nių - apie ' panašins kitų misijų 
operacijas. (T. B.)

Pasimirė 137 m. amžiaus^ 
indionas. <

CASS LAKE, Minn., vaš. 8. 
— Vakar čia pasimirė 137 
metų amžiaus indionas Ga-Be- 
Nah-Gewn-Wonce (Raukšlėta 
Mūsa). Jis tečiaus mirė ne dė
lei senatvės, o nuo plaučių už
degimo. Jis įpirė ant grindų, 
nesiduodamas paguldyti į lo
vą, nes tai nesanti tinkama 
vieta mirti tokiam geram ka
rininkui, kaip jis. Iki 109 m. 
jis buvo- vedęs ir turėjo viso 
savo amžyj 8 pačias.

Pakvaišėlis nušovė 4 žmones.

- GENEVA, vas. 7. — Urnai 
išėjęs iš proto Pestalacci pa
stvėręs du automatiniu revol
verius išbėgo į Bellinzona mie
stelio gatvę ir pradėjo šaudy
ti į žmones. Tris žmones nu- 
šavė ir 10 sužeidė. Paskui ir 
pats nusišovė.

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

ryto iki 2 vai. po piet.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laikų rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimų Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 

.laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PA
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DU CHICAGOS OFISU. .
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda* paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramones Banko Kaune. Nau- 
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi- 
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi- 
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
BRIDGEPORTO SKYRIUS 

3210 So. Halsted SL
T0WN OF LAKE SKYRIUS 

1614 West 46th Street, Chicago, III.
i »

STI LIETUVON PINIGŲ

Chicago, UI.
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1739 SO. HALSTED 8T. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tahphone KooMralt 85H

Sobacription Rateal 
S8.0B in Caaada.
Š7.4O per year outalde of Chlcago.

Satared m Sącond CfaM Matter 
March 17th, 1914, at tha Poat Offica 
of Chieago. III., ajadaer tha acft of 
Max«b tad, 187».

drovi, 1799 S*. Hatotad St. Chlcago,

Metama
4.50
2.26
1,75
1»

'Jhlcagoje —, par neėįotojnsf 
Viena kopija __________

Savaitei _____________n
Mėnesiui ... ............... —

Suvienytose ValstijeM m Ohlcągoj, 

17.00 
> 4.00 

2.00 
. L50 
- .75

ŪBtOlMI— ■■ .............. i ■■■■

PumI metą ......
Trims mėnesiams .
Dviem mėnesiams . ■■■■■— 
.Vhnam mėnesiai ___r,u...

tdatavoa ir kitur atslanivoMfl 
(Atpiginta) 

Metams »■«
Pusei metą ...........    . ■■
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“Krikščioniški 
despotai 
darbuojasi.

Musų klerikalų spauda 
gavo žinią iš Lietuvos, kad

“Uždarytas ‘Tautos 
Balsas’. • Redaktorei Tu- 
belienei ir prof. Voldema
rui liepta išvažiuoti iš 
Kauno apskritiosrir laiky
tis ne arčiau 30 kilometrų 
nuo fronto.”
Tas laikraštis ėjo vietoje 

“Lietuvos Balso”, kurį val
džia taip pat uždarė.

Tai šitaip Lietuvos krikš
čionys demokratai vykina 
“demokratiją”. Juo toliaus, 
tuo labiaus jų valdymo me
todai darosi payašųs į bolše
vikišką diktatūrą.

Del atsišaukimo 
iš Alsėdžių.

Šiame “Naujienų” nume
ryje įdėtas Alsėdžių profe
sinės sąjungos valdybos at
sišaukimas į “brangius už
mario brolius1”. Jame pna- 
šoriia aukų kovai su klerika
lizmu ir su “buožių vab 
džia”.

Amerikos lietuviams dar
bininkams yra, be abejonės, 
malonu girdėt, kad gimta
me krašte tveriasi ir dar
buojasi tokios darbininkų 
^kuopos, kaip ta kuopa Alsė
džiuose. Dar maloniaus 
jiems yra girdėt, kad ji 
trokšta socialistinės tvarkos 
Lietuvai. Bet optimisti
niais Alsėdžių pranašavi
mais jie vargiai patikės.

Darbininkai, atvykusieji 
į šį kraštų ir pagyvenusieji 
čionai keletą metų, jau yra, 
kaip sako, pakankamai 
“svieto matę”, kad paabejo
tų tokiam tvirtinimui, jogei 
“už metų, už kitų Lietuvos 
valdžia susidės vien iš dar
bininkų socialistų”. Jų pa
tyrimas rodo, kad šito
kiems dalykams įvykti ima 
daug daugiaus laiko.

Lietuva juk dar tiktai 
įžengė į savarankišką vals
tybinį gyvenimą. Visi jos 
gyventojai, ir darbininkai 
taip pat, dar tiktai pradėjo 
mokytis politikos darbo. Ca
rizmo laikais apie tą darbą 
buvo galima tiktai kalbėt 
(ir tai patyloms) ir knyge
lėse pasiskaityt. Ir kaipgi 
tuomet Lietuva gali vienu 
šuoliu pasiekti to, ko- dar 
nėra pilnai pasiekęs nė vie
nas pasaulyje kraštas?

Kad galėjus gyvendinti 
socializmo tvarką, tai reikia 
teciaus ne vien tiktai poli
tinio darbininkų subrendi
mo, o ir tam tikrų ekonomi
nių sąlygų. Joks nusimanąs, 
žmogus netiki, kad socializ
mas yra įvykinamas tenai, 
kur dar nėra stambios pra
monės ir kur milžiniška 
dauguma gyventojų suside
da iš sodiečių.

Taigi, sveikindami alse- 
diečių kuopos pasiryžimą 
kovoti dėl geresnės darbi
ninkų ateities Lietuvoje (ir 
neatsisakydami paremti 
jų), Amerikos lietuviai dar
bininkai bus- linkę išreikšti 
pageidavimą, kad tie kovo
tojai labiaus derintų savo 
tikslus su sąlygomis, kurio
se jie gyvena, — ir su savo 
jiegomis.

Dabartinės Lietuvos sąly
gos stato prieš darbininkus, 
kaipo svarbiausių uždavinį, 
demokratijos iškovojimų. 
Be žodžio laisvės, spaudas, 
susirinkimų ir organizacijų 
laisvės, 'be gerų, laisvų nuo 
klebonijos globos, mokyklų 
ir daugelio kitų dalykų — 
Lietuvos darbo žmonės ne
įstengs išplėtoti tų jiegų,

kurių reikės socializmo 
tvarkai statyti. Bet tuos 
dalykus iškovoti gaji ne vie
na ir ne daugelis darbinin
kų kuopelių, o tiktai visa 
darbininkų klasė, susibaru
si į vieną , tvirtą politinę 
partiją.

Profesinės sąjungos yrą 
taip pat labai naudingos 
larbininkams organizacijos, 
bet kaipo politinės kovos 
įrankis jos turi nedaug ver
tės.

Lietuvos darbininkai jau 
turi gerą politinę partiją — 
socialdemokratų partiją; 
piktai ji dar nėra skaitlinga 
nariais. Todėl pasiryžusie- 
ji kovot proletarai Lietuvo
je turėtų susirišti su ta par
tija, ažuot veikę mažomis 
kuopelėmis, kurios eina 
kiekviena savo keliu.

“Perėję į komunistų pusę 
. Vvangelio generolai keliami 

iki dangaus, žinomas Kry
mo darbininkų korikas (jis 
nužudė apie 3000 darbininkų) 
generolas Slasčev’as buvo ko
misarų sutiktas internaciona
lo himnu ir šiandien jau vėl 
malšina darbo žmones, tik ne 
Vrangelio, bet komisarų įsa
kymus pildant.”
Delio kad gen. Slačev’as, 

komanduodamas Vrangelio ar
miją, išžudė Kryme 3000 darbi
ninkų, tai bolševikai pagrajino 
jam internacionalo himną! Da
bar yra aišku, kodėl bolševikai 
vartoja terorą prieš socialdemo
kratus.

IRGI APIE LIETUVIUS 
LIUTERONUS.
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VOKIETIJOS NEPRIKLAUSO
MŲJŲ SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJA.

Mėnesis laiko atgal Vokieti? 
jos nepriklausomųjų socialde
mokratų partija laikė Siavo kon
vencijų Leipzige. Tenai buvo 
duotas raportas apie partijos

RYTO “Naujienose” tilpSL,stovį, štai kelios įdomėsnės 
’• • * ‘ — -skaitlines:

Partija turi visoje Vokietijoje 
7222 atstovus miestų tarybose^ 
438 atstovus apskričių tarybose, 
61 atstovą reichstage ir 15 valsx 
tybės tarybos narių, imperijos 
tarybos narių ir ministerių.

Narių, užsimokėjusių duokles 
centrui, partija turi 300,695. 
Prieš skilimą ji turėjo daugiaus 
kaip tris ketvirtadalius miliono 
narių, todėl dabartinė padėtis 
rodo žymų narių sumažėjimą. 
Bet reikia atsiminti, kad komu
nistai, kurie suskaldė partiją, 
nusivesdami su savim* daugiaus 
kaip pusę jos narių, šiandie ne
turi ne 200;000.

Įdomu bus padaryti da ir ki
tą palyginimą. Rusijos komu
nistų partija turi ne daugiaus 
kaip 22^,000 narių, kuomet gy
ventojų toje šalyje randasi ko
kie 130 milionų. Vokietijos gy
ventojų skaičius yra dvigubai 
-mažesnis ir ji, be to, dar tu
ri kelias kitas viešai gyvuojan
čias darbininkų partijas. Taigi 
trys šimtai tūkstančių narių ne
priklausomų j ų socialdemokratą 
partijoje yra stambi jiega«

žaizdos, kurias jai padarė ski
limas, matyt, jau pusėtinai yra 
užgij usios. Apie tai galima 
spręsti pagal jos spaudos stovį. 
Prieš skilimą nepriklausomųjų 
socialdemokratų partija turėjo 
50 dienraščių, o ,šiandie ji turi 
jų 48. z »,

............................. ............. -,.V—

KLAIDŲ PATAISYMAS. .

gabiai parašytas feljetonas 
apie tai, “KAIP BEDIE
VIAI PONO DIEVO AVE
LES GANĖ IR KAS Iš ^O 
IŠĖJO”.

Jo autorius, PADEGĖLIS 
KASMATĖ,. yra įžymus 
Lietuvos publicistas, turė
jęs progos gerai pažinti “vi
lu jinius” Lietuvos politikos 
santykius ir dalyvaujančią
sias toje politikoje partijas.

Feljetone aprašoma krik
ščionių demokratų ir liaudi
ninkų demokratų “jungtu
vės”, “šeimyniškas gyveni
mas” ir “perskyros”, ir, be 
to, paliečiama daug kitokių 
dalykų.

Kas nori suprasti, ką da
vė Lietuvai Griniaus kabi
netas, tas būtinai turi per
skaityti tą įdomų raštą.

į Apžvalga
1! ■ t —t >4 

VRANGELIO GENEROLAS — 
BOLŠEVIKŲ DRAUGAS.

Kelios savaitės laiko atgal 
mes šioje vietoje rašėme apie 
tai, kad Rusijos sovietų valdžia 
davė amnestijų ne tiktai kontr
revoliucinius armijų (Kolčako, 
Denikino, Vrangelio ir k.) ka
reiviams, bet ir jų vadams, ofi- 
cieriams. IŠ oficiali© bolševikų 
buletino, “Rosta-Wien”, mes 
padavėme žinią, kad, pasire
miant tąja amnestija, sugrįžo 
Rusijon Vrangelio pagelbinin- 
kas, gen. Slasčev, ir keletas pul
kininku kapitonų ir t.t.

Dabar Lietuvos socialistinės 
jaunuomenės organe, “Drauge”, 
randame štai kokią žinią apie 
ty kontr-revoliucionierių pagrį- 
žimą Rusijon:

Straipsnyje “Išgverusi Dora”, 
kuris vakar tilpo “Naujienose”, 
7-am paragrafe ’i išspausdinta 
toks sakinys: “Taigi, ‘Laisvės’ 
supratimu, kuomet proletariatas 
įgyja galią, tai visi žmonės; ku
rie nepritaria valdžiai, jeigu jie 
ir nėra revoliucionieriai, neten
ka savo laisvės ir teisių....” Vie
toje “revoliucionieriai”
būti kontrrevoliucionieriai

turėjo

— ■ ■ ' ' ..........  "Į . ....... ,,
ą

Šimto Nuošimčiu 
Patrijotas

UPTON SINGLAIR’O 
EINAMOJO < LAIKO APSAKYMAS

(Tęsiny*)

Petras, žinoma,, negalėjo pasakyti. Jis ne
drįso pažiūrėti jai į jos žėrinčias akis; jis sto
vėjo akis nuleidęs ir leneibė takų, kurpės galu.—- 
Ar tu esi vienu šitų Raudonųjų?

Ir kų vargšas Petras galėjo pasakyti? Kaip 
jis galėjo išaiškinti jai, kaip jis susipažino su 
tuo.vokišku veidu ir tuo vokišku akcentu?

Mergina treptelėjo koja išėjus iŠ. kantrybės. 
— Tai šitaip, tai tu vienas šitų Raudonųjų! Tu 
esi vokiečių šalininku, išdavikas! Tu esi apga
vikas, šnipas!

SrPetras susimaišęs, ir nusiminęs neturėjo 
kur, dėtis. — Panele Frišbytė, aš negaliu išaiš
kinti pradėjo jb>.

Kodėl negali išaiškinti? Kodėl teisingus 
n

kokiu mane

tamsta laikai... tas netiesaf^Aš... aš... — Petrui 
buvo atėję ant liežuvio pasakyti, — Aš esu pat
riotas! .Aš.esu šimtanuošimtinis amerikietis,

sinė gurbe sulaikė jo .liežuvį ir nagas ve i tč vėl 
treptelėjo koja ir su paniekinimu blėstclčjo aki-
mis., ’ '

—Ir tu drįsti jieškoti pažinties su jnanim!

iyčiau pelicistą, tuojaus praneščiau apie tave 
ir pasiųsčiau tave į kalėjimų! — Ir ji tikrai pra
dėjo dairytis policisto! Bet visiems yra gerai 
žinoma, kad niekuomet nepamatysi policisto, ka
da jo nori; todėl Frišbytė vėl treptelėjo koja ir 
prunkšledčjo ‘Petrui į akis. — Sudie, drauge 
(iudžai! — Priegaida, su kokia ji pasakė žodį 
“drauge,” butų užsaldžiusi smarkiausių Raudo
nųjų sielų; ji apsisuko, sušnabždėjo jos sijonai 
ir ji nucipsėjo; Petras stovėjo ir žiurėjo liūd
nai į jos franeuziškuosius kulnis, kaip jie grikši 
žvyruotu taku. Kada tie kulnys išnyko iš akių, 
Petras apsidairė, pamatė suolų arti ir atsisėdęs 
jame uždengė burnų rankomis, širdies skaus
mo suspaustas. Ar buvo kada pasaulyje žmo
gus, kukiam taip nesisekė su 'moterimis?

17 Al buvo pasaulio merdėjimo dienos, kada 
žmones pirko laikraščius po kelis kartus į 

dienų ir kada spiesdavos pas biulėtinų lentas

Naujienų 29 num., radau 
straipsnį apie lietuviu# liutero
nus. Autorius Komieta pugi- 
rią juos, kad- jie esą darbštus, 
tik trūkstą inteligentų. Ar tas 
tiesa, kad jie darbštus ir kul- 
turos srity? Nelabai. Jie taip 
šventi, kad kiekvieną kultūros 
darbą grieku laiko. Net nekal
tą dailę jie velnio išmistu vadi
na. Iš jų tarpo kartais atsi
randa ir inteligentas, o juk jie 
turi progos susieiti ir su šiaip 
lietuviais inteligentais kilusiais 
iš katalikų lietuvių šeimynos. 
Rfct kur tau! Jeigu inteligen
tas (.išskiriant kunigą) ima 
jiems ką aiškinti iš mokslo, ar
ba kad netinka būt užsidariu
siems ir nematyti saulės užte
kančios, tai jie tokį bedieviu 
paskelbia ir šalinas jo. Net jei 
kada kas parašo, apie juos ko
respondencijų, jie tokį kores
pondentų tuojau savo priešu 
laiko. Andais pasikalbėjime 
su vienu draugu teko ,štai kas 
sužinoti: sako, tam nelaimin
gam Komietai butų bėdos, jei 
sužinotume, kas jis toks yra. 
Musų kunigas, girdi, 'baisiai su
pykęs. “Kųi|£—sako — drįsta 
rašyti apie mus ir visų parapi
ją, nepasiklausęs kunigo?” Ir 
pa rapi jonai kunigui pritariu: 
turi, girdi, kunigas pirma per
žiūrėt raštų, o tik paskui dėti į 
gazietas. Kaipgi toks baisus 
šmeižtas! Komieta rašo, kad 
musų galvose tdigentų nėra,— 
ar tai ne šilieižjas?

Taip mano prietelis nusiskun
dė ant tos nedoros Komietos.

Komieta lur būt pergreit 
skrizdamas negalėjo arčiau pri
sižiūrėti į tikrų dalykų padėlį. 
Pagyrė tuos žmones, kur be 
poterių daugiau nieko nenori 
žinoti, ir kurie, už tų pagyrimų 
jų, jei sužinotų jį, duotų jam 
vėjo, z /

Kai dėl los Liuteronų drau
gijos, ji kultūros srity irgi nie
ko neveikių, nors galėtų veikti. 
Taigi Komieta rašyk puikiai 
apie savo draugystę ir parapi
jų tik tada, kai kų nors gera 
nuveiksite iš miego pabudę. 
Visa, kas niekada nekruta, pe- 
lyja. — Planeta. 

• r
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; Redakcijos Atsakymas.

Kelios dienos tam atgal 
tųjų anglių kasėjai per 
unijų paskelbė, kad jie 
gauti 20 nuoš. daugiau už 
m., rforint gyventi ir turėti sa
vo šeimynas prideramai aprū
pintas. Į šitų paskelbimų ka
syklų savininkai pareiškė, kad 
alj^os turi būti numuštu, nes 
esžį, kitu i p visuomene turėsianti 
mokėti už anglis tokias kainas, 
kokios dabar yra.

Dabar ateina tikri praneši- • 
mai iš/ rytinės PennsyIvanuos 
kasykliiHų-^apygardų, kad iš 
145,090 angliakasių daugiaus 
kaip 30,090 toje daly nedirba 
visai, ar dirba tik dalį laiko, 
nes “nėra pareikalavimo“ ku- 
ralui. Šita padėtis, kaip anglių 
kasyklų unijos viršininkai nu- ’ 
rodo, yra paprastu “normaliu” 
dalyku kas metai ir kad ang
liakasiai niekuomet nedirba 
daugiau kaip du trečdalius, o 
daugiausia, tris ketvirtdalius 
laiko, kų kasyklų savininkai 
visuomet “užmiršta” paminėti, 
paduodami savo ‘pareiškimus 
apie kasdienines angliakasių 
algas.

Tarp Pennsylvanijos kasyk
lų, kurios paskutiniu laiku tapo 
uždarytos, yra Pennsylvania 
Coal Co., samdanti 10,900 dar
bininkų; Cranberry Colliery of 
Lehigh Coal and Navigalion Co. 
— kuri taipgi uždarė daugybę 
kasyklų Hazletono apylinkėj, 
ir 9 Scrantono kasyklos, kur 
dirba daugiau kaip 4,000 darbi
ninkų. Bato lT^Glen Alden . 
Coal Co. kasyklų Lackawannoš 
ir Luzernes apskričiuose, kur 
dirba 19,000 darbininkų, dirba 
tik tris dienas į savaitę, ii; še
šios kasyklos Temple Coal 
kompanijos, kur dirba 10,000 
darbininkų, taipgi dirba tik 3 
dienas į savaitę. Astuonios. 
LMiigh Valley Coal Co. kasyk
los Wilkosbarrės apylinkėj dar 
.vis tebestovi dcl 8,000 angliaka
sių streiko.

Šitos sąlygos angliakasių 
unijbs vadovų nuomone yrii

mergelė pamerkęs jiems akia 
sako: “Aš priguliu prie tam 
tikros, partijos ir,< kiek man ži
noma, tai Sohickis, Engdahlis 
ir kiti ten nepriklauso. BĄ apie 
lai mes nekalbėsime, neš tan
kiai ir sienos turi ausis...” 
. Jeigu kas socialistų pasaky
tų, kad Dėdelė priklauso prie 
“surpaipinės” komunistų par
tijos, tai komunistai prasikeik
tų vbosikeilodanii. “provokato
riais” ir “išdavikais.”

Laikraščiai praneša, kad 
Tautų Lygai gręsianti didelė 
finansinė suirute. Del to, kad 
tūlos mažutės valstybes nemo
ka savo duoklių Lygai, 
deficitas sičkiąs iki 
svarų sterlingų.

\ adinasi 1'aUtų Lyga yra ne
tik moralis, politinis, bet ir fi
nansinis bankrotas. —P. K__as.

Brangys Užmario Broliai!

jos 
250,000

vininkų, kad nedarbu privertus 
angliakasius pasiduoti j y reika
lavimams.

Krislai

i Jozose Dumbrauskase, La 
Glede. — Negalime suprasti, 
kų tamsta savo laiške rašai.
Ištyrusiam Teisybę, Ind. Har— 

bor. — Korespondencijų išga
lime suvartoti ne vienos, nei 
antros. Kad tamsta ir sakais 
imąs už jas atsakomybę, bet 
ne tiek autorius už jas turėtų 
atsakyti, kiek jas išspausdinęs 
laikraštis.

• Pasak “American Sunday 
School” Unijos raporto 12 mi- 
lionų Amerikos vaikučių nėra 
mokinami jokios religijos. Taja 
skaitline tenka stipriai susido
mėti kunigėliams, nes jų bizniui 
gręsia baisus pavojus... 
i x * * *

Kolumbas tik atrado, 
šaliapinas užkariavo Ameriką! 
Kiek kartų Šaliapihui teko dai
nuot Ncw Yorko Metropolitan 
Operoj, tiek karty didelėm mi
niom muzikos mylėtojų teko 
grįžt namo negavus operai ti-

* ♦

Dėdcle bekokietuodanias su 
cxtra-kairiasiais, kaip sena

bežiopsodami į didžiulius žemėlapius su mažais 
velukais, bespėliodami, ar vokiečiai painia Pa
ryžių, ar jie pasieks kanalą ir išstums Franciją 
iš karo laukan. Ir štjii staiga amerikiečiai už
davė savo pirmutinį smūgį, atvarė vokiečius at
gal į Chatcau- Thicrry ir visa Amerika šuktelė
jo pergalės balsu! ’ »

Galėtum manyti, kad tai buvo prastas lai
kas rymtininkų agitacijai, bet Lygos prievarti
nei kareivybai priešintis nariai taip maža paisė 
tuo, kad kaip tik šitų patį laikų Įiasirinko bro
šiūrai išleisti, kur buvo aprašinė|jama sųžininiy 
priešininkų kankinimai karo kalėjimuose it la
vinimo stovyklose! Petras buvo aktingas šitoje 
organizacijoje nuo pat pradžios ir jis padėjo 
įrašyti brošiuron tani tikrų nelemtų frazę,’ ku
rių Magivne jam patarė. Taigi dabar federatė 
valdžia konfiskavo brošiūras ir visus Lygos 
prievartinei kareivybai priešintis narius ^uareš- 
tavo, įskaitant Stasę Todaitę, Adų Rutaitę ir 
Donaldų Gordonų! ' Bet riti buvo gaila Stasės, 
nors ji ir koliojo jį. Jis nelabai gailėjos Ados 
Rutaitės, nes ji maloniai buvo fanatikė, pati 
lendanti į klintį^ Kas atsieina Donaldo Gordono, 
tai jis, jei nepasiniokino plakamas, galėjo kal
tinti tik pats save.

Kadangi Petras buvo šitoš Lygos prievar
tinei kareiVybai priešintis narys, tai jis ėmė ne-

va slapstytis ir suvaidino komedijėlę su angle 
žmona, Ados Rutaitės giminaite, kuri paslėpė jį 
savo namuose kaime. Donaldui Gordonui pasi- 
liuosavus po laidu, Petrui teko visų valandų 
nesmagu md turėti, nės Kvakorukas tvirtino, 
kad nelaimingoji fraze, kuri juos visus įkliudė, 
buvo išbraukta iš rankraščio prieš Petrui Gu- 
džui paduodant ją spaudoA. Bet Petras tvirti
no, kad Donaldas klyvta; ir kada viši pasiliuon 
savo ..užsistatydami laidus, tai jis išdrįso išeiti iš 
savo pasislėpimo vietos ir atsilankė apie į du 
protesto susirinkimus privatiniuose namuose.

Apie šitų laikų prasidėjo nauja avantiūra, 
kaikuriais žvilgsniais (pranešanti visas kitas. Tai 
buvo su kita mergina; ji prasidėjo Ados Rutai
tės namuose, kur susirinko keli nenuolankiau
sieji rymtininkai apkalbėti klausimų, kur gavus 
pinigų savo teisini mosi išlaidoms padengti. Į ši
tą susirinkimų atėjo Marė Jankovičaitė, išblyš
kusi po operacijai Vėžiui ^krutyj, bet siela ir 
protu taip pat Raudona, kaip ir vis. Marė atsi
vedė su savim draugę, jai padėti ateiti, nes ji 
nesijautė gana stipri vaikščioti; ir šita ve drau
gė ir užvedė Petrų ant jo naujos avantiūros.

XBus daugiau)

Labai svarbų ir verdantį mo
mentą gyvena dabartės musų 
tėvynė Lietuva. Nevien tik 
bujoja susirūpinimas dėl poli
tinio ateities bei išorinio priešo 
kova, bet dar labiaus mums Lie
tuvos piliečiams rupi, valstybės 
vidaus^ susitvarkymas ir mums 
dar daugiaus rupi ir atkakliau 
reikia kovoti su negeistinu mu
sų tautoje gaivalu klerikalizmu 
ir dabartine buožių valdžia, kup
rių dabartinis įsigalėjimas kiša 
kojų ir kiek galint kenkia musų 
darbininkų socialistų profesinei 
sąjungai. Bęt tvirta darbininkų 
valia ir didis musų partijos pa- 
siiyžimas su laiku sutramdys vi
sas klerikalų pastangas, perga
lėsiu krikščionių-demokratų 
pas mus vadinamų vamakratų 
liglaikinį įsigalėjimą Lietuvos 
respublikoj. Išpradžių ta kova 
labai sunki ir rods nepajėgiama 
išrodo, bet tikėkite brangus už
mario broliai, už metų už kitų 
Lietuvos valdžia susidės vien iš 
darbininkų socialistų; musų mil
žiniškos pastangos negali zfcti. 
Po sunkių darbų ateis laikai, 
kuomet giedosime pergales ir 
laimėjimo himną ir džiaugsimės 
Lietuvos respublika sutvarkyta 
socializmo ir darbininkams tin- i
kamais pamatais. žinoma, 
be darbo, pasiryžimo, pa
stangų ir materialių lėšų negali
ma tikėtis laimėjimo. Bet, tai 
dar ne pavojus. Mes turime 
tūkstančius duosnių brolių-tau- 
tiečių Amerikoj, kurie musų 
partijos finansiifį krizį tikrai pa
taisys savo gausiomis aukomis. 
Nepagailėkite brangus tautiečiai 
vieno antro cento, turtingesnie
ji ir dolerio parėmimui jūsų bro
lių vargstančių Lietuvoj darbi
ninkų šventam ir kilniam dar
bui. Lietuvių socialistų darbinin
kų profesinės sąjungos Alsėdžių 
kuopa veikia labai gerai; ir 
sparčiai — pasekmingai kovoja 
su klerikalais; bet mes norime 
tokių kuopų musų apygardoj 
įsteigti kuodaugiausiai; todėl 
agitacijai bc/propagandai valy
ti reikalinga labai daug lėšų. Jei 
nori brolau Amerikieti pagrįžęs 
tėvynėn Lietuvon * rasti darbi
ninkų socialistų valdžią, nepa
gailėk aukų musų sąjungos Al
sėdžių kuopai. Jei nenori kad 
dvarininkai ir ponai valdytų 
Lietuvos žemes, siųsk aukas dar
bininkų kuopai. Mes Lietuvos 
piliečiai stengiamės, ka<T ateityj 
būtumėte patenkinti Lietuvos 
valdžia jus brangus tautiečiai 
gyvendami tėvynėj . Lietuvoj. 
Tvirtai tikimės, kad jus tiek 
daug aukavę kūrimo darbui, ne
užmiršit ir musų vargių darbi
ninkų darbą. Mes bendrai dirb
dami tikrai apvalysime Lietuvą 
nuo klerikalų. Aukas prašome 
siųsti šiuo antrašu: J. Valan
čius, Jezdauskiške, ž. Kalvarija, 
Sedos pašt. Lietuva. Alsėdžių 
prof. sąjungos valdyba:

(pasirašo 
Pirmininkas: P. Skrydas * . 
Sekretorius: F. Mačernis. 
Vice-pirm.: <K,jDargis 
Iždininkas: J. Valančius 
Knygininkas: G. Daubaraitė.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

. ■ i ■. i . BH
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l 8tnviu Rsteliuosa 
ROSELAND.

Svarbios Socialistų prakal
bos Roselandiečiams.

Bose landa s, galima sakyti, 
yra gana didele lietuvių kolio- 
nija, bet visuomenes darbas 
yra užniiręs. Socialistų kalbė
tojai jau senai čia kalbėjo. Be
veik per tris metus šios kolib- 
nijos lietuviai darbininkai gir
dėjo vien t ik konniiųstines “ora
torija”. Komunistų “spyke- 
riai plūdo ir niekino socialis
tus, ir demoralizavo darbinin- 
J^is. » ‘ '

Dabar, kuomet komunizmo 
apaštalai nebeteko miniose sim
patijos, niekas nebelanko jų 
susirinkimų. Ačiū tam progre- 
syviškoji darbininkų dalis liko 
palaida, šitokiame kiGtiškame 
momente socialistai, kaip ir 
visuomet ateina darbininkams 
j pagelbų.

Sekamų sepTintadienį, vasario 
12 d., pirmą valandų po pie
tų Strumilo svetainėje yna ren
giamos didžiausios prakalbos. 

‘Kalbės visiems gerai žinomas 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis dviejose temose, būtent: 
1) Klerikalizmo įsigalėjimas 
Lietuvoje, ir 2) Naujoji “Ame
rikos Darbininkų Partija”.

Aš, kaipo susipratęs darbi
ninkas, norėčiau, kad visi 
Rosolando lietuvių darbininkai 
ir darbininkės būtinai atsilan
kytumėte j šias svarbias pra
kalbas. “Naujienų” redaktorius 
P. Grigaitis yra visiems gerai 
žinomas kalbėtojas. Jo 7 kai-- 
bos pasiklausyti būtinai priva
lėtų ateiti visi, net ir tie, ku
rie svajojo ir sapnavo apie 
ūmių revoliucijų ir tie kurie 
vadino save darbininkų gelbė
tojais; bet deja, tai buvo dar
bininkų klaidintojai.

Taipgi norėčiau, kad į pra
kalbas ypatingai ateitų mote
ris, nes ųia kalbėtojas aiškins 
kle {.kalų įsigalėjimų Lietuvo

je; apie kurį lietuvių mote
rims begalo svarbu yra išgir
sti, nes klerikalizmas Lietuvo
je daugiausia remiasi* moterų 
tamsumu ir jų nesusipratimu. 
Lietuvių moterims labai svar-

bu tatai išgirsti, nes daugu
mas jų grįžš Lietuvon. Taigi 
labai butų svartbu, kad jos 
nors paviršutiniai su tuo klau
simu susipažintų.

Laitais dabar begalo svar
bus. Mes darbininkai turime 
budėti ir* kiekvienų svarlbesnį 
momentų panaudoti savo kla
sės sustiprinimui. Socialistai ir 
Vra tie darbininkų klasės stip
rintojai ir mokytojai.

l)mi)ininkai sekdami socia
listų nurodymus niekuomet 
nieko ncpralatmes; bet tatai 
darydami laimėti, tai daug lai
mės. Socialistai visuomet sto
vi pryšakyj darbininkų minių 
ir nurodo joms teisingąjį ke
lių.

Tat visi vyrai ir moterįs 
ateikite į šias prakalbas.

— Susipratęs darbininkas.

PRAMONIEčIŲ PRAKALBOS.

MŽAITIS

F

JONAS
Atminimas 5 metų sukaktu

vių musų globojo mirties, kuris 
pciviskyrė su šiuo pasauliu va
sario, 4 d., 1917 m., palikdamas 
dideliame nubudime moterį 
Aleksandrą ir 5 dukteris: Ele
ną, Adolfiną, Stepaniją, Oną ir 
Johanną . Paėjo iš Kauno iėd., 
Jurbarko par., Lukšių kaimo.

Prašome gimines ir pažįsta
mus ant pamaldų į Apveizdos 
Dievo bažnyčia, vas. Feb. 10, 
1922 m. _

Ilsėkis musų teveli šaltoj že
melėj laukdamas musų, o mes 
Savo tėvelio nesulauksime.

Moteris ir Dukterys.

JOKŪBAS RIBIKAUSKAS 
Persiskyrė 

vasario "4 d., 
Paliko dideli 
terį ir/ 3 v 
Sofiją ir F 
Kauno rodį 
Gudžium]* kaimo, 
atsibus seredoj, vas. 8 d , 
iš ryto 1827 So. Union Avė., į 
Apveizdos Dievo bažnyčią, iš 
bažnyčios į šv. Kazimiero kapi
nes; kviečiame dalyvauti laido
tuvėse.

Nubudusi motina
Onai ir vaikeliai.

su šiuo pasauliu 
:80 vpl. po pietų, 

nubudime mo- 
kučius: Rozaliją, 
ncišką. Paėjo iš 
Grinkiškės par., 

. Laidotuvės 
8:30

Severus Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

F DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Phone Central 3801 
1824 Wabansia Avė.

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

Vakar Mildos svetainėj turė
jo prakalbas I. W. W. orga
nizacijos nariai, organizuoda
mi savon organizacijon sker
dyklų darbininkus. Publikos 
buvo nedaug, apie 150 žmonių 

(Seka ant 4 pust)

Gydytojo Prisakymą 
Moteris Išpildė.

Ėmė Lydia E. Pinkliam 
Vegetable Compaund ir da
bar jau jaučiasi visai gerai.

Chicago, Illinois. — “Tikrai jus 
davėte moterims vieną gerą gyduolę, 

kuomet išstatė Ly
dia ' E. Pinkham 
Vegetable , Com- 
pound pardavi
mui. Po susilau- 
kimui kūdikio silp- 
Yiėjitu ir nervuota 
buvau ir tas mano 
sulaikė nuo atsiga
vimo. Mano gy
dytojas -darė vis
ką ką tik galėjo; 

___ kad tik atgriebus, 
ada prisakė imti Lydia E. Pinkham 

Vegetable Conjpound* su jo vaistais, 
ir dabar esu kaipo nauja moteris. 
Turiu tris vaikučius, kurio yra visi 
Lydia E. Pinkhąm kūdikiais. Heko- 
mentlavau jūsų vaistus daugeliui sa
vo draugią ir jos labai gerai atsine
šė. Tikrai jus darote gerų darbų ant 
šio pasaulio”. — Mrs. ADRITH 
TOMSHECK, 10557 Wabash Avė., 
Chicago, Illinois.

Nieko nąujo nėra, kad gydytojas 
nurodė poniai Tomshe'ck imti Lydia 
E. Pinkhartt Vegetable Compound. 
Yra daugeli^ gydytojų, kurie nurodo 
ir aukštai aptainuoja jo vertę. , 

Nerviškos moterys, silpnyn einan
čios ir kenčiančios moteriškomis ne
galėmis, turi gerai išmėgint šią ge
rai žinomą žolių ir šaknų gyduolę. 
Ponios Tomsheck patyrimas lai veda 
jus prie sevikatos.

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosuii.

Yra jie tikrai pavoingi ženklai. Ne
doras ligas su tolirr 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 padara 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 25 ir 
60 centai.—Severe’* Cold and Grlp 

| Tablete (Severo Plyškelei nuo Per- 
sišaldymo ir Gripos) sulaiką persi- 

I Šaldymą nededant jam išsivystyti, 
f Kaina 50 centai. Visose Aptiekose.

&

k

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo* 

nve savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, rain 
kotų, kolinių, trunku ir slutcasių už 
tokią žemą kainą, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.

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

$20,.$26 ir $80.
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
ses baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikė*"- vežti kitur, mes norime iš« 
pardu. Ateikite anksti ir pasirin
kite kutini dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantuojamas. įsteigta 
1902.

Atd'dtf kasdieną iki 9 vai. Nad. iki

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St

SAr gavote Severo Kalendorių 
1922 metams. Galema jįjį gauti 
dykai pas sevo Aptieks rio, ar nuoL

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

J. P. WAITCHES '
LAWYER Lietuvy® Advokatai

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6096 

Vakarais: 10786 S. Wabash Ava.
TeL: Pullman <877. 

į . i i

UŽMUŠI

Darbininko Draugas

PAIN-EKPELLER
Vaizbaženklis nžreg. S. V. Pat. Ofise.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

Tėniyk ikaro (Anchor) VaizbaįčenklĮ.

Gera sveikata, yra didžiausia palaima.
Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot 
dalyką i gerai patyrusio gydytojo, rankas, kuris 
supranta, kaip sugrąžint sveikatą.

Aš žinau kaip
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 
per kurj kentėtą ir nepaisant klek 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 žema ir išlygos prieinamos. 
Patarimai veltui. ’

|r. Whitney 175 N. Clark St., Chicago, HL
Arpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. vak. kasdlo- 

ną. Nedeliomis nuo 10 vaL ryto iki 1 vai. po pietų.

I STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebė- 

■ tinai‘žema. Pagabus išmokesČio planas suteikiamas, jei norite. 
H Mielai apkainavimą suteikiame.
I flPHE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.

I 1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892, Chicago, UI.

<.............................................................................. ......................... ............................. ..........

Federal Bond & Land Corapany
Siunčia pinigus i Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, » 
čekiais ar telegramai s.
Parduoda laivakortes j visą pasauli. )
Parduoda namus, žemes, farmas ir bondsus.

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

Chicago. Cicero.
I, __ ________ ________________________ . — u > - - —U

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat. 
Viename name su Dr. •• Monkevičium 

Tel. Boijlevard 9708 
I

Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos 
pi tūlėse, 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdlrao.
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo- 

1 terims ir mer
ginoms.

K. GUGIS
ADVOKATAS v

' Miesto oflsasi
127 N. Dearborn SU Room 1111-18 

TeL Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8828 Se. Halsted St

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. idekvie- 
ną vakar 
katvnrgą.

i utai 
nuo 9

i/

FARIONAS Ir MICK1EVICZ, Ved. 
Geriausia siuntfrnas pinigų, 

laivakortes, pašportai ir 1.1.

hos 
Pa- 
pa- 

prie 
Duo

SKAUSMĄ
SU TARPUTINŲ

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

Naujas išradimas Turpo, turįs visas 
tarputyno misteriškas gydymo ypaty
bes su kitomis gydančiomis ypatybė
mis, 
arba 
nei nesmfojU Prašalina slogas, ger
klės skaudejiimą, gilų kosulį, tonsikis, 
reumatiškus skausmus, dieglį, kruti
nės plėvės uždegimą, katarą ir neu
ralgiją. Ūmai 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 kiaurąi, pereina
mas ir greitai pabuosuojantis, kuri 
t uojaus patėmysit.

Nekentėk! Ne leisk skaudėti Pra
šalink skausmą ŪMAI su Turpo. — 
Tarputyno mostis susideda iš tų se- 
novynių patikėtinų gyduolių, Menthor 
lo ir Kamparo. Klausk bile vaistinin
ko Turpo — 80c. ir 60c. puodelis.

I LIETUVĄ
Arčiausiai pasiekiamos vietos Lie

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

Red Star Line
Plaukia 'kas savaitę

iki Hamburgo, Danzigo ir 
Sainland (tik 3-čia klcsa)

Kovo 7. * \
ir Plymouth, Chcų-bourg’o 
ir Antvvcrpo.

Vasario 11
Vasario 18 
Vasario 25 
.... Kovo 4

New York 
Liepojaus,

New York

Nedegina, pūslių nesutraukia 
nesutepa —nei' ne aliejuotas 

Prašalina slogas, ger-

FINLAND ....
GOTHLAND- 
KROMLAND 
ZEELAND ....

Sustoja prie Halifax

Va American Ims
New York iki Plymouth, Cherburg 

ir Hamburg. 
M1NNEKAHDA .... i............. Kovo 8
MACHURJA ......................  Kovo

INTERNATIONAL MERCAN- 
TIUE MARINK CO., 

120 laivų ] ,300,00 tonų • 
Chicago: F. C. Brown, West Pass 

Manager, 14 North Dearborn St.

22

ASHLAND JEWELRY 
MUSIC STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,

Auksybi, Co- 
lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re- 
kordaL
4537 S. Ashland 
Avw Chicago, Dl.

Ritai Kslatu, 1'askoloK, 
Insulinai ir i.t.

809 W. 3bth St , arti S. Halsted St. 
Twl Boulevard GII 

Valandos- i ik, 6 kasdiena.
Vakarais: U'tar.. Krt. ir Snb iki 9 vakare 

Nea : iki 3 po pietų.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

8291 W. 22nd SU kerti LeavlH St.
Telephone Canal 2552.

Valandos: 4 iki 6 po piet, k aso 
7 iM 9 vakare.

Vada visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius, 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
iiaus ant lengvą išlygą.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

S. ,W. BANES
ADVOKATAS

71
1811 Rector Bailding

I West Monroe Street, Chicaft* 
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Verda 1615. VaL: 6 iki 9 vak.

Tel, Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI

Lietuvis Advokatu 
Kambarin 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės

T

T. Pullman 5432 

A. SHUSHO 
AKUŠERKA 
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

dr. CHARLES SEffiAL
Praktikuoja 15 metai

* . Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chįcago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų l(gų

OFISO VAL DOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. w nuo 2 iki 
b vai. po piet ir nuo 7 8:30 vai.
vakaro. Nedeliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Mųrgan Street, 
CHICAGO, ILL.

DR. S. BIEŽIS ;
SYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

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

Leavitt St. Tol. Canal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd sį

TeL Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9i Ned. 10-12 pietą.

i*“
TeL Austis 787

DR. MARY A 
DOWIATT^SAS8.

Kątlk ngrįie II Califendjel Ir 
tii tąs save praktikavimą pe ■«.

K2U W. Hanimm 81.

AR BIJOTE “FLU”?
Paprastai atsiranda nuo mažo

ŠALČIO
Jei košit — šiurpuliai vaikščioja 

arba gerklę skauda — pirm eisiant 
gulti ištrinkite nugarą, kritinį, strė
nas ir sprandą su mažai. 
Sapomental

Jis sulaužis slogas per naktį ir jei

SAPOMENTOL 1
taip pat pasielgsite iš ryto, tuojaus 
jausitės ir vėį gerai.
Sapomentol

SAPOMENTOL
Yra tvirtesne už kitą kokią gyduo

lę kokios tik yra pardavojamos. Pa- 
mėginimu persitikrinsit patys.

Taipgi yra labai geru nuo reuma- 
tiškų skausmų.

Galite gaut pirkti kiekvienoj vais
tinėj po 65c.

Polo Chemical Company
2824 W. Chicago Avė., 

CHICAGO, ILL.

TiiVAMS PASARGA 
Prižiūrėjime šeimyną^.

Tėvas ar motina k ^vienos šeimy
nos turi temyti kad kiekvienas turėtų 
tvirtą kraują. Turi tėmyti, kad skil
vis lengvai veiktų; kad butų pilvas 
sveikas ir inkstai tvirti. Nedaleis- 
kit mažiausiam šalčiui persigerti per 
krutinę į plaučius.

Imkit Bulgarišką Kraujo Arbatą 
karštą einant gulti; ji pagelbės su
laužyt slogas urnai ir apsaugos nuo 
influenzos ir plaučių uždegimo. Gera 
yra nuo vidurių užkietėjimo, uždegi
mo, jaknų, inkstų, pilvo ir kraujo ne
smagumų. I . I P1 I Į

Bulgariška Kraujo Arbata yra bie- 
dno žmogaus gydytoja, kadangi gera 
beveik nuo kiekvienos ligos ir apart 
to, kas ją vartoju, žino, kad kainuo
ja visai mažai.

Eikit pas vaistininką tuojaus ir pa
sirūpinkit baksą šiandien — rytoj gal 
labai btis reikalinga. Pasiųsime di
delį šeimynai baksą už $1.25 arba 3 
už $3.15, arba 6 už $5.25. Adresas 
H. H. Von Schlick, President, 451 
Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARUAI

13115-7 127 N. Dearbon* Si. 
Randolph 3892

MAURICE J. GOLAN 
Rea. 1102 S. Ashland Blyd.

Seeley 8671

Canal 257 i 
Naktiniu TVl. Canal 9118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS'

Valandps: 10 iki 12 ryjo; 1 iki 6 
po piet, 6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.

3-.

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams r

J. SALAKAS
1414 So. 49th Coart 

Cicero, I1L 
Tel. Cicero 2216

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems 

Už dyką bandymas budo, kuri kiek
vienas gali vartoti be nesmagumą ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusuli ir mes tyrime, kad pa- 
bandytumėt už musų iškafičius. Ne
žiūrint ar dusulys jau isisenėjęs, ar 
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareikar 
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina; dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus“ ir tt. be pa
sekmių. Mes norime pArodyti kiekvie
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir visus 
baisius parokslzmus tuojaus.

šitas Veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite vai 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė už 
pasiuntimą.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki fi po pietą 
Namų“Tei.’: ’Hyde P^rfc 8895

Phone Boulevard 6801
Antanas gredubka

* Generalie
Kontraktorisui K 

budavotoj*** 
Budavojamo ir taisomo.

1401 W. 47th St. CMcbk*

^DR.HERZMAN^ 
u Bvsuoa

PenlHll su 8418 Be. IiblriSl

Marai Ihrtuvlana Hnomaa H 
natų kaipo patyręs kydytojas. ąhl- 
rurras ir akuieris.

•yda aitrias ir ahranilhas Hgait 
Vyrą, matarą ir vaiką, pagal nau
jausias metodas Ė-Ray Ir MtoMui 
alaktros prietaisus. .

Ofisas ir Labaraterljai IBI W. 
18th St., netob Fi*k St. < .

VALANDOS: Kuo 14-U plati, 
ir bu 6 Iki 8 yat vaharala.

( Dienomis: Danai
J 811AI arba 857

Tn!e|hMn!lj Wakt4mio pnaeš 
( 951 - Drever 4186 

GYVENIMAS: 8818 S. Halsted St.

Telephone Yards 5032.

DR. M. STUPNICKi
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

TalophoiM Vau Bures 294 
Hm. 1189 Indepandahce Blvd, Chlcags

DR.A.A.ROTH
RH8AS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 8854 So. Halsted St. Chicaga 
Telsphona Drever 9698 

Valaados: 1>—11 rytos ■—8 M 
7—8 vak. MadKlland|i 16—18 diena

--- -------- ------ - - • , X . 4 .. . .

Dirbijas ir Importuotojas go
riausią armoniką pasaulyj. Viso
kių gatuuką. Pigiau parduosiu ne
gu kiti • Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašykt angliškai dėl informaciją.

Telephone Yards'1532

Dr. X KULIS
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.STR1KOLTS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą ( 

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

6:30 iki 8:80. Ned,i 10:86 iki 
12:00 dieną.

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

d

Ruatta & SerenelM 
817 Hhw Islaad Avė,

FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co^ 

Room 229 G.< 
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.
Send free trial of yourz 
method to;

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas i
8149 S. Morgan St., kerti 82 SL 

Chfcdgo, Illinois.
SPECIALISTAS.- I 

Moterišką dr Vyrišku. x 
Taipgi Chronišką Ugą.
OFISO VALANDOSl

Nuo II ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėlionris nuo 10 —* 

2 po piet.
Telephone Yards 687

Vakare išskiriant nedildlanlaa.

DR. M. STAPULIONIS
Gydan be gydaobą ir be operaciją 

8847 ’Emerald Aro.
9 Iki H ryta ir 9 iki 10 vakari 

Tel.: Boulevard 9397
7111 W. 18-ta gat. 2 Iki f kak. 

Tel.i Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA
DANTISTAS

Pilone Canal 257

Telephone Yards 5834

[ DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 II 

ryto ir nuo 7 iki 9 ▼. vak.
3325 So. Halsted SU Chicago, HL

Telephone Boulevard 5151 ,
Juozaitis j d 

DENTISTAS
Valand nuo 9 Dd 9 Vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedil. pagal bu tarimo. 
8861 Be. Halsted SU Chicago, HL

Telefonas! Boulevard 7M2

DR. G. Z. VEZELIS
UeHvlf DeBtfcrtai *

irti 47-loą laivu

PRANEŠIMAS

Dr. C. K. Cherrys
Dentistas ir Radiografaa
2201—W. 22nd St„ Kamp. Leavitt L

Phone Canal 6222
Įsteigė savo ofise pilnai apru- I 

pintą X-spindulių laboratoriją.
Traukiama X-spirtdulių paveiks- I 

lai suradimui įvairių dantų, gaivos 
ir žandų ligų.
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NAUJIĘNOS, ChIcagO, IĮL

Lietuviu Rateliuose
(Tąsa nuo 3-čio pust),

— vyrai ir kelios moters. Pub
lika buvo maišyta, beveik pu
siau lietuviai su lenkais. Kal
bėtojų buvo net keturi, vie
nas anglų kalba, kiti lenkų, 
lietuvių ir rusų kalbomis. Vi- 

’ si aiškino I. W. W. organiza
cijos principus, organizacijos 
skirtumą nuo A. D. Federaci
jos ir kitų darbo organizaci
jų ir kodėl darbininkams I. W. 
VV. yra geriausia organizacija.

Lenkų kalba kalbėjo lenkė 
skerdyklų darbininkė, kuri ši
to streiko laiku turėjo tokio 
susirėmimo su policija, kad 
policistas buvo jai' revolverį 
atrėmęs į krutinę ir grūmojęs 
šauti, bet ji nepabūgus to ir 
policistas neišdrįsęs daugiau su 
ja žiauriai elgtis.

Iš jos kalbos apie skerdyklų 
darbininkų padėtį matyt, kad 
skerdyklų darbininkai neteko 
pasitikėjimo {Javo sena sker
dyklų organizacija, kuri išve
dė juos į streiką ir meta ją, 
o šita proga pasinaudodamas

atsiradęs vienas 
niekad nebuvo darbininku ir 
supratimo neturi apie darbi
ninkų reikalus, bando dabar 
suorganizuoti skerdyklų len
kus darbininkus į savo* “One 
Big Union”, pasigirdamas 
jiems, kad jis turi mokslą ir 
žinąs daug apie darbininkų 
tarptautinius reikalus.

šitam “panui” ir kitiems dar
bininkų monytojams I. W. W. 
darydami • opoziciją, aiškina 
darbininkams kaip tikrai da
lykai yra ir bando organizuo
ti juos į savo organizaciją.

Jie sakosi, kad jiems tas se
kasi. —. Ten buvęs.

VIEŠAS SUSIRINKIMAS
POLITINIAMS KALI

NIAMS PALIUOSUOTI.

• Lincolno gimimo dieną, at\ 
einantį septintadicnf, vas. 124 
d. 3 vai. po pietų Amerikos 
Pilietinių laisvių Vienybe su 
kitomis draugijomis rengia, di
delį viešą susirinkimą Ashlan- 
do Bulvaro Auditorijoj, kam
pas Ashland blvd. ir W. Van

“pan”, kuris Buren gat. pažymėjimui dide- pos ir gyvos? Muzika gera, 
lio kontrasto tarp Lincolno at-| įžanga nemokama. Visi darbi- 
ainešimo į tuos, kurįe prieši- minkai kviečiama kuo skaitlin- 
nosi piliečių karui ir dabartį- ginusiai atsilankyti.
nes federales valdžioj atsine- 
šimo į politinius kalinius.

Kalbėtojais bus:- Jane Adams, 
liuli House įstaigos vedėja, kal
bės temoj: “Lincolnas ir sąži
nės laisvė”; Kate Richardo 
O’Hare, paliuosuota karo ka
linė, temoj: “Ką kalėjimai pa
daro politiniams kaliniams”. 
Robert Morss Lovett, iš Chi- 
cagos Uni versi to fakulteto: 
“Anomis dienomis ir dabar”; 
kun* Robert Orr, Visų Dūšių 
pastorius Uni tarų bažnyčios 
Evanstond: “šviesuomenė pan
čiuose”; William E. Rodri- 
guez, Naoionalės Ūkininkų Dar
bo Partijos viršininkas; Morris 
Seskind, žydų dienraščio “For- 
ward” redaktorius; ir John 
Nicolas Beffel, ^Amerikos Pilie
tinių Laisvių Vhmybės atsto
vas, temoje: “Vajii^ Vakarinia
me pakrašty”.

Visi šitie klausimai bus 
smulkmeniškai išspręsta šita
me susirinkime. Kalbos trum-

____ JI

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Ketvergas, Vasario 9, 19ŽZ

PARDAVIMUI NAMAI-2EME.

Renkasi debesai “speše 
ly" padangėse

JIEŠKAU VLADISLOVO 
Valiaugos, turiu svarbu reikalą. 
Meldžiu jo paties *ar jį žinančių 
pranešti, už ką busiu dėkingas. 
Peter Razinskas, 3121 Jackson 
Blvd., Chicago. 

v
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PARDAVIMUI BUČERNfi IR 
grosemė. Vieta išdirbta per daug 
metų. Parduosiu už teisingą pasiū
lymą. Biznis cash.

1334 W. 61st St.
Tarpe Racine Avė. ir Loomis St.

1922 METAI 
BUS 
PINIGINGI

tiems, kurie mo
ka pinigais pini
gus daryti.

šių metų tikriausias 
būdas pinigams padau
ginti yra ferčiantiems 
gerais Šerais ir bonais. 
Dabar prasidėjo geres
niųjų šėrų vertės kįli- 
mas ir gal tęsis per 
dvejetą metų. Biržos 
žinovai jau dabar daro 
milžiniškus pelnus.

Kadangi daug Chi- 
cagos lietuvių norėtų 
verstis Šerais ir speku
liuoti, bet nežino kaip, 
o todėl atsiduoda į 
rankas visokių apgavi
kų, ir

Kadangi tik šiais 
metais prasidės pelnų 
didesnis ėmimas bir
žoje, —

Todėl dabar įsteigė
me pirmutinį lietuvių 
biržos ofisą, kur bus 
parodyta lietuviams 
teisingas kelias pini
gams pinigais daryti.

Užtikrinta pamati
nė suma.
Gvarantuotas pel
nas. 1
Nuoseklus 
krovimas.

'turto

šėrų ir bonų prie
žiūra, pirkimas ir1 
pardavimas.

Patarimai ir pamo
kinimai apie finan
sus.

Company
STOCKS & BONČ>S 

Laikinas ofisas
1207 Garland Bldg..

58 EaM)Washington St., 
CHICAGO, ItL.

Valandos nuo 12 iki 4 # 
vai. po piet.

Vasaris Yra
Trumpas , Menuo
Kas pagelbės lengviau sutaupyt 
pinigų ir mes duosime 10 dienų 
nuošimti veltui ant visų padėtų 
pinigų iki vasario 10 ir dešimtoj.

THE
y WEST SIDE <

ORUST 6’ SAVINGS BANĮZ
I nn n \ \a (v \ \/ z z > a \i) i/in \nn \nt\K / I \ 

Roo.sevelt Road a.t Halsted Street, Chicago

PRANEŠIMAS z
Clevelando ir apielinkės lietuviams.

Nuo senai lietuvių laukiamas mieste Cleveland įsisteigė Infor
macijų Biuras, kurio tikslas bus netik kad kam pakenkti iš vietinių 
biznierių, bet ir sudrūtinti juos ir Biuro tikslas patarnauti saviems’- 
duodant teisingus patarnavimus kaip atsiimti gimines iš Lietuvos ir 
tiems kurie važiuos Lietuvon, nurodyt, kaip geriausiai ir pigiausiai 
nusipirkti laivakortę, parūpint pasportus ir visą kelionę, kad kelei
vis neturėtų jokių nesmagumų. Taippat kaip žemiausiu kursu pa
siųsti Lietuvon pinigus. Musų žemas kursas pinigų daug pagelbės 
tamistoms sučėdyti pinigų. Tad, norėdami gauti apie tai žinių apsi
lankykite musų ofise, o gausit teisingą patarnavimą. Gyvenanti ki
tuose miestuose, reiktflaukite listo kortos pinigų siuntimo ir kainos 
laivakorčių.

Taippat, mainom ir parduodam namus ant farmų ir farmas ant 
namų. Turime farmų Michigan, Ohio ir Pennsylvania valstijose. 
Turime tokių farmų, kuriose yra gyvuliai ir mašinos ir turime tokių, 
kuriose nėra — žodžiu, pagal žmogaus turtą ir išgalę galime pri- 
taikint l

Ofisas atdaras/nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. Ypatiškai ar laiš
ku kreipkitės šiuo antrašu: . . •

Clevelendo Informacijos Biuras ir Agentūra, 
1419 East 21st Street, ? Cleveland, Ohio.

P. S. šis ofisas randasi šalę Garmaus bučemės, kampas Oregon 
Avė. ir 21st *St., prie pat buvusios senOs šv. Jurgio bažnyčios.

LIETUVONSfedish 
American 
Lina

Greitas Pasažierinis Susisiekimas
> TARP NEW YORKO IR< LIEPOJ AUS.

Per Gothęnburgą. Pasažieriai perkialia^ii ant jūrių ir siunčiami
* į Liepoją. ..

Stockholm Kovo 11, Balandžio 18 s
Trečios klesos kainos: I Hamburgą $103.50, į Piliavą ir Dancigą $106, 
į IJepojų, $110 ir $5.00 taksų.
Trečios klesos kambariuose yra tik po 2 ir 4 lovas. Švedijos viza 
nereikalinga. Kreipkitės pria vietos agentų.

SHIliiMM
Rankdarbių Bazaras SU Šokiais

Chicągos Komitetas Lietuvos Našlaičių Šelpti
\ Rengia Rankdarbių ir Namie Gamintų Valgių Bazarų

Nedėlioję, Vasario 12 d., 1922 m.,
1 » s ,

Mildos abiejose svet., So. Halsted ir 32 gatv
Bazaro pradžia 5 vai. vakare. Šokių 7 vai. Įžanga 50c ypatai su padė

jimu drabužių. * •
Vardan Liet. Naši, su vilčia laukiame gerb. visuomenės parėmimo kaip 

išdirbiniais taip ir skaitlingu atsilankymu. Bazaro Rengimo Komisija.',

Vakar “Naujienose” 
rašyta, kad vienas iš “galin
gųjų” “spešelų” davinėtoj ų jau 
pradėjo pristigti pinigų “spe- 
šeliams” atmokėti, ir prašė 
savo kostumerių, kad jie dar 
šešetą mėnesių palauktų arba 
imtų kokios tai koippanijos 
Šerus, kurių vertė irgi yra abe
jotina. šiandien vėl sužinota 
iš pasitikėtinų šatinių, kad gal 
neužilgo vers kojas aukštyn ir 
kitas, dar “galingesnis” “spe
šelų” davinėto jas.

Daugelis žmonių ir agentų, 
sako, dabar vaikšto nusiminę 
ir nosis nuleidę, kaip 1 
tų žemės pardavę, gi 
begali net ir užmigti 
tik ašaras^ lieja, lyg 
nors gelbėtų.

Jeigu tai butų tiesa, 
vienas lietuvis ašaras 
ir gal nevienas jų ir j beprot
namį nueitų. Nes, kaip girdė
ti, šioj “įstaigoj” yra nema
žai lietuvių dolerčlių sunešta.

Palauksim, pamatysim.
— “Spešelų” agento “frentas”.

buvo

kad bu- 
kiti ne- 
ir vien 
tas ką

tai ne
išlietų.

Pranešimai
Lietuvos Mylėtojų Draugystės susi

rinkimas įvyks vasario 11 d., 8 vai. 
vakare Antano Urbono salėj, 3338 S. 
Auburn Avė. Visi draugai malonė- 
kitę būti laiku, nes turim daug* svar- 
bių reikalų Apsvarstyti; taipogi atsi
veskite naujų draugų prisirašyti. 
Nut. rašt. Kazimieras J. Demereckiš.

Lietuvių Darbininkų Draugijos A- 
rn e riko j mėnesinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, vasario 11, 7:30 v. 
v. Šemaičio salėj, 18ta ir Union av.

— K. Rugis.

Kriaučių Kliubas S. P. rengia va
karą su plačiu programų sekmadienį, 
vasario 12, Liuosybės svet. 1822 Wa- 
bansia Av. Pradžia 7:15 v. vak. 
Programe dalyvauja J. Čepaitis, Al
dona Rugis, Mary Pocius, Juoz. Spi- 
tila, Birutė Briedis ir Bijūnėlio Kvar
tetas. Pelnas skiriamas Viešojo 
Knygyno naudai. — Komitetas.

Englewood. — S. L. A. 251 Kuopa 
rengia didelį Balių (su vargonais) 
šeštadienį, vas. 11, Petrausko salėj, 
6103 So. State St. « Pradžia 6:30 v. 
vak, Kviečiame publiką gausiai at
silankyti.

Rašt. Pr. Kačiulis.

Didelį Balių kelia Lietuvių Rytme
tinės žvaigždės pašalpos Kliubas šeš
tadienį, vasario 11 d. Meldažio salėj, 
2242 W.. 23rd Place. Muzika F. Ja- 
reckio. Visus kviečiame atsilankyti.

— Komitetas.

TOWN OF LAKE. — Viekšniečių 
Kliubas rengia didelį balių šeštadie
nį ,vasario 11, J. Laurino salėj, 4512 
S. Hermitage Avė. Pradžia ’6 vai. 
iVak. — Komitetas.

Viešos prakalbos, kalbės F. J. Ba- 
gočius ir kiti įžymus kalbėtojai 
Town of Lake, Elijošiaus svet. 4600 
So. Wood St. petnyčioj, vasario 10, 
8 v. vak. Rengia Ch. Lietuvių Ta
ryba.

Sidabrinis Balius, remdamas Lie
tuvos Dukterų Draugystėj bus šešta
dienį vasario 11 <(. Mildos salėj, 3142 
So. Halsted St. Pradžia 7:30 v. v.

— Komitetas.

Dr-stės Palaimintos Lietuvos susi
rinkimas bus laikomas sekmadienį, 
vasario 12, 1 v. po pietų Malinausko 
svetai. 1843 S. Halsted. Visi nariai 

\kviečiami susirinkti laiku.
— Rašt.

Chicągos Lietuvių Draugystės Sa- 
’vitarpinės Pašelpos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 12 d., 2 v. 
po pietų Związek Polek svet. 1315 N. 
Ashland Avė. Kviečiami visi nariai 
atsilankyti, bus svarbių reikalų.

Sekr. A. Lungevič.

S. L. A. 176 kp. laikys mėnesinį 
susirinkimą vasario 12 d. Augusto 
Pociaus svetainėj, 3824 So. Kedzie 
Avė. Malonėsite visi nariai atsilan
kyti.

-— Ben. Andrešiunas, prot. rašt.

D. L. K. Keistučio Paš. ir Polit. 
Kliubas, rengia pramogų vakarą su 
labai gražiu programų vasario 28 d., 
(Užgavėnių vakarą) M. Meldažio 
svet. Visas pelnas skiriamas šelpi
mui Rusijos baduolių. Meldžiame ki
tų kliubų ir draugijų tą dieną ne
rengti panašių vakarų, kad nepaken
kus vieni kitiems.

— Vakaro Komisija.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
ANTANAS RADZES

Pranešu, savo draugams ir pažįs
tamiems, kad atidarau kriaučių ša
pą. Kam reikalinga, meldžiu kreip
tis po acjresu.

240 W. 51st St., 
Chicago.

JIEŠKAU PIRKT “FIXTU- 
res” rakandus bučemės ir gro- 
šernės, kurie turite, malonėkite 
pranešt: G. L., 3816 S. ErnerMd 
Avė. Tel. Yards 2202.

NORIU PIRKTI BUČERNfiS AR 
Grosemės fikčerius (fixtures. Visus 
sykiu arba po vieną kavalką: Ice 
Box, Registerį mušamą centais, Ba
rus, Scales, Lentynas. Kas turit mi
nėtus daiktus ant pardavimo, kreip
kitės telefonu Canal 3605, arba į 
Naujienas numeriu 534.

JIESKO KAMBARIO
REIKALINGAS kambaris ve- 

dusienvs žmonėms. Geistina North 
Side apielinkėj, prie mažos šeimy
nos. Praneškite telefonu Lake View 
4335, klauskit barberio boso, arba 
laišku:

K. P. u.,
3171 N. Clark St. t

SIUIY^AI KAMBARIŲ
RENDON KAMBARYS VIE- 

nam vaikinui. Su valgiu arba 
be valgio. Taipgi garadžius vie
nam automobiliui; ‘

6106 S. Washtenaw Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ________

REIKIA PATYRUSIŲ MO- 
terų popierių sortavimui. Ge
ra alga, Republic Waste Paper 
Co., 1039 W. Congress St., (Ar
ti Morgan St.)

REĮKĮĄDARBININKy
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKALINGA VEDUSI PORA 
arba gera gaspadinė dirbti ant ūkės. 
Gyvenimas geras ir mokestis gera. 
Ūkė randasi netoli Chicągos miesto. 
Kreipkitės pas

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

, Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

VYRŲ REIKIA INSTOJIMUI į 
Surface Cab Co. 
į savaitę, 
mažu kąpitalu. 
lingas.

Gali padaryti $100 
Didelė proga žmogui su 

Patyrimas nereika- 
Kreipkitės.

frN. LaSalle St., 
Roohi 808, Mr. Craig 

Tel. Main 3798

REIKALAUJAM 25 VYRŲ ' PRI- 
sidėti prie lietuviškos Taxi kompani
jos su pinigais, arba automobiliu. 
Kas nori būt pats biznierius, tai mel- 
džiame atsilankyti ant musų 
kimo, subatos (vas. 11) 7:30 

PALACE GARAGE, 
724 W. 19th St., 

- Chicago.

susirin- 
v. vak.

REIKIA AGENTŲ — STU- 
ba nuo stubos — dideli pinigai 
— patyrimas nereikalingas — 
keripkitės asmeniškai arba ra
šykit tuoj, “Alberta”, 5051 So. 
Ashland Avė., Chicago.

REIKALAUJAME VYRŲ PRIE 
Real Estate biznio į naują ofisą; 
duosim geras išlygas geram vyrui. 
Patyrimas nereikalingas ir n^raika- 
linga mums dabartinis užsiėmimas.
UNITED LAND & INVESTMENT 

COMPANY,
4456 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI GROSERNfi IR 
saldainių krautuvė, visokių tautų tirš
tai apgyventa, Brighton Parke. La
bai pigiai,; priežastis pardavimo?pir
kau savo namą su bizniu ir cinufį sa
vo namą. p'

Kreipkitės: /
8302 W. 38th PI. '

PARDAVIMŲ! BUČERNfi IR 
grosemė, labai gražioj vietoj, viso
kių tautų kolonijoj, taipgi sykiu par
siduoda ir Fordas. Parduosiu labai 
pigiai; pirmas teisingas paslulym-as 
bus neatmestas. Pardavimo prieža
stį patirsite ant vietos. Atsišaukite: 
į Naujienų Bridgeporto Skyrių No. 84

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ 
šapa: naujus dirbame ir senus 
taisome, prosiHame. Geroj vie
toj, renda pigi, parduosime pi
giai. 209 W. 47th St.

PARDAVIMUI GROSERNfi 
labai geroj vietoj, priešais lie
tuvišką bažnyčią. Parduosiu 
pigiai, nes einu į kitą biznį. At
sišaukite 1505 S. 49th Ct.» Ci
cero^ Tel. Cicero 798.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, aplinkui nėra saliu- 
nų per cielą. bloką. Biznis išdirb
tas per daug metų. Parduodu ne
brangiai. Pardavimo priežastis, ne
sutikimas partnerių.

Kreipkitės:
3328 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SAiLIUNAS. 
Kas nori greitai pinigų padary
ti, pirkit šią vietą. Ant kampo. 
Pigi renda $50 mėnesiui su 
'kambariais ir lesąs kiek nori. 
5301 So. Halsted St.

PAĘDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vįetoj. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Priežastis parda
vimo savininkas turi 2 bizniu.

3650 Kedzie Avė.
Phone Blvd. 0120.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 

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

1922 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
rakandai beveik kaip nauji. Parduo
du pavienįai ar visus sykiu, labai 
pigiai, priverstas greit parduoti. 
Matyti ~ galima visada, kreiptis 

4204 Sp. Talman Avė.
' 2nd fl.

,------------------------ ----- >

AUTOMOBILIAI^
PARDAVIMUI ARBA MAINY- 

mui 3 automobiliai:' vienas lemezi- 
nas ir 2 vasariniai, parsiduoda pigiai 
arba mainysiu ant namo loto bučer- 
nės, saliuno ar kitokio kokio biznio.

C, P. SUROMSKI & CO., 
3846 So. Halsted St., 

Chicago, III.
.... /|

NEPAPRASTAS BARGENAS
Oakland 5 pasažierių touring au

tomobilius geriausiame mechaniška
me padėjime. Tajeriai kaip nauji, 
šis automobilius tik ką perėjo dirbtu
vę, naujai parmalevotas ir pemike- 
liuotas, faktiškai atrodo kaip nau
jas.

Padarėme naują kainą, kad parda
vus šią savaitę už $400 su ekstra ta- 
jeriu ir pilnai įrankiais aprūpinta.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI 
Dirbtuvės Brenčius 

OAKLAND MOTOR CAR CO.
2426 Michigan Avė., 
Te!., Calumet 5310.

N AMAI-ZEME.
PARDAVIMUI 6 KAMBA- 

rių mūrinė bungalow, balta 
maudynė, furnace apšildoma, 
cemento skiepas. Kreipkitės:

6630 So. Mozart St.

, T0WN OF LAKE
Pardavimui namas, krautuvė 

ir tuščias flatas, gera apielinkė, 
Minkštų gėrimų parlor.

5301 S. Paulina St.

PARDAVIMtil (2) LOTAI Gary, 
Ind., beveik pusdykiai iš priežasties 
lotų savininko nelaimingo likimo. 
Kainos klauskite žemiau paduotu ant
rašu. Minėti lotai randasi geroj 
vietoj, netoli nuo Broadvvay gatveka- 
rio, No. 59-60 Douglas Park 2 Black 
Gary, Ind. Norėdami pirkti. Klauski
te, J. Genis 202 Adams St. Westville, 
Illinois.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 3 lubų augščio, mūri

nis namas su dviem bizniais, 7 pagy
venimų po 6 kambarius, ekstra mau- 
įdynės ir visi kiti įtaisymai pagal šios 
mados. Garadžius 2 karams. Rendos 
neša $3,700 į metus. Kaina $32,000. 
Atsišaukite šiuo adresu:

1000 W. 51 st St., 
Chicago, III.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

Designing, kirpimo, fitavimo, ir 
siuvimo vyrišką ir moteriškų drapanų.

Musų sistema yra geriausia. 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilna siuvimo amatą. Mokiniai 
ąktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Ilmoklnam | trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokąs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko na* 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais. 
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL
199 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str„ ant 4 labų.

P-lžs E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpt!, siūtį, pritaikyt! Ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

talkams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

ęOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SU

Tel:. Ęarrison 1421. Chicagų

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresis. >

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2497 Madison Street, 
6205 S. Halsted SL

i ' t. 4' 1 . •/ J V,/ i • * • v <♦

Kreipkitis ypatižkai arba rafl> 
Ht išlygų paklausdamL

Sara Patek, plrmlnlnki.
p)........  ............. ■ ' 1 ' ' '' *

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

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

Sunaudokite liuosus vakarus puai- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory' School, 
• 4509 So. Ashland Aven 

Chicago, IIL

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdybą: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Liakis 3314 
So. Auburn Avė.; nut. raSt., Ant. 
Lazauskas • 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su- 

* sirinkinvai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33-Čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

REIKIA SIUVĖJO PRIE 
Abelno kostumeriško darbo.

911 W. 33 St.

PARDAVIMUI

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

Liet, švietimo Dr-ja rodys įdomius 
krutamus paveikslus ketverge, vas. 9 tos. 
d., 7:30 v. v., Raymond ChapelISj, 816 
W. 31 St. Protarpiais bus dainų, 
įžanga nemokama. Visus kviečiame 

> -t* Komitetas.

PARDAVIMUI BUČERNfi ir GRO- 
sornė visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. Parduosiu pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsit ant vie-

Atsišaukite:'
,2722 W, 47th St.

Phone Lafayette 5864.
■ i M ... ■.....................      j"-

PARDAVIMUI ARBA Iš
mainymui mūrinis namas 6 fla- 
tų ir du bizniai. Mainysiu ant 
mažesnio namo arba ant loto. 
Atsišaukite Z. Mieliauskas 2602 
W. 23rd St. Chicago.

CHICĄGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TES SAVITARPINfiS PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kailis 
3247' W. Division St.; prot. sekr. 
A. Lungevicz J737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

TAUTIŠKA DRAUGYSTfi MYLfi- 
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val- 

*dyba 1922 metams: — pirm. Wal- 
ter J. Markowskis, 355 E. Kens- 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. r0.št. 
John Valanchius 10910 Edbrooke 
Avė.; turtų raštį Vincentas Dargia 
10520 So. Stabe St.; kaperius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. ShedvHlo svet., 341 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.




