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Ulsteris ginkluojasi 
prieš puolikus

1

Berlino streikas atšauktas
Gal paleis Italijos parlamentą

Ulsteriečiai ginkluojasi 
prieš puolikus <

200 
val-

Visas Ulsteris sujudęs. Gal 
žmonių išvogta. Ulsterio 

s džia smerkia Angliją ir ai
rius.

BĖLFAST, vas. 9. — Delei 
vakar išlikusių puolimų ir iš
vogimų Ulsterio vadovų, šian
die visas Ulsteris ginkluojasi. 
Ulsterio rubežius visas tirštai 
apstatytas eilėmis specialiniai 
suverbuotos policijos. Apskai
toma, kad rubežių saugo ma
žiausia 5,000 žihonių. Į paru- 
bežį taipjau gabenama daug 
ginklų ir amunicijos.

Visame Ulsteryj viešpatauja 
didžiausias sujudimas. Keliau
jantis pietiniuose Ulsterio pa
vietuose nepažįstame žmonės 
yra stropiai klausinėjami ir 
net sulaikomi. f

Nežiūrint tokio saugojimo, 
šiandie vėl buvo padarytas vie
nas puolimas Fermanagh pa
viete, kur išvogta keturias kon- 
stahelius. - • > ' ~

Neužilgo į Ulsterį atvyks an
glų pulkas, kuris yra perkelia
mas iš pietinės Airijos.

Apskaitoma, kad viso puoli
kų išvogta ir išgabenta į pie
tinę Airiją apie 200 žmonių. 
Suimta ir kelettfs puolikų. Jie 
visi turėjo Airijos respubliko
nų armijos ginklus.

Kas iššaukė ir kas karė tuos 
puolimus, dar tikrai nežinoma. 
Vieni sako, kad tuos puolimus 
padarė taikos su Anglija prie
šininkai, kurie nori tais puoli
mais padaryti didelio nesma
gumo Airijos laikiniąjai vald
žiai ir neleisti susikurti Airi
jos Laisvai Valstijai. Todėl ir 
puolimai tapo padaryti tuo lai
ku, kada atsidarė Anglijos par
lamentas, turįs apsvarstyti ir 
suteikti Airijai pilną savyvtfl- 
dą. Kiti gi sako, kad puoli
mai tapo padaryti atgiežai ir 
kad suimtieji ulsteriečiai bus 
laikomi kaip įkaitas iki nebus 
paliuosuoti Ulsterio kalėjimuo
se esantįs sinn feineriai, kurių 
3 buvo nuteisti nužudymui už 
užmušimą policisto. Jiems mir
ties bausmė tapo pakeista prieš 
pat pradžią puolimų. Iželei to 
Airijos laikraščiai 
Ulsterio valdžią, 
miau nepaskelbė 
mirties bausmės,
buvę atgiežos puolimų ir išvo
gimų.

Delei šitų puolimų Belfaste 
vėl atsinaujino karas tarp 
“geltonųjų” (ulstėriečių) ir 
“žaliųjų” (airių). Naujuos su
sirėmimuose vienas žmogus li
ko užmuštas.

Ulsteriečiai rūstauja.
LONDONAS, vas. 9. — šian

die Airijos laikinės valdžios va
dovai Griffith ir Collins turė
jo pasitarsią su Lloyd George

sako kaltina 
kam ji*pir- 
atmainyrno 

tada nebūtų
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j ienų” numeryje:

“Kaip bedieviai 
Dievo aveles ganė 
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“Nau-
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Rengiasi prie Genoa 
konferencijos

va-
ku-
yra

apie įvykusius puolimus Ul
steryj. i

Visi Londono laikraščiai grie
žtai pasmerkia puolikus. £4ie- 
kurie bando už tuos puolimus 
kaltinti ir Airijos valdžią, ku
ri- nieko nedaro, kad nurami
nus šalį. Visi reikalauja, kad 
išvogtieji butų tuojaus paliuo
suoti.

Ulsterio premieras Craig 
kar išleido proklamaciją, 
rioj sako, kad už puolimus
kalta Anglijos valdžjp, kuri iš
traukė iš Ulsterio visą kariuo
menę ir Ulsteris atsidūrė be 
apsaugos. Jis taipjau pareiš
kia, kad šilo puolimo Ulsteris 
niekad negalės užmiršti ir kad 
jis griežtai kovos už pasilai- 
kymą visos teritorijos. Tuo 
progos Airijos susitaikymui su 
Ulsteriu labai sumažėjo, ypač 
kad ir dabar dideli Airijos rei
kalavimai labai pykino ulste- 
riečius, nes airiai reikalavo iš 
Ulsterio kuo ne pusės Ulste
rio teritorijos.

Airijos valdžia prižadėjo da
ryti yiską jos galėję, kad iš
gavus suimtųjų ulsteriečių pa- 
l|uosavimą. . • *
Įsakė palftiosuoti suimtuosius.

GENOA, vas. 9. — Dideliu 
paskubumu čia rengiamąsi prie 
ekonominės ir finansinės kon
ferencijos. Prefektas Poggi ren
gia vietą dėl 1,000 delegatų ir 
700 laikraštininkų. Kadangi 

tielc žmoniy nerfftli sutilpti 
miesto viešbučio, ta{>o paimti 
visi viešbučiai palei Italijos 
Rivierą iki Rapallo, valandos 
traukiniu važiavimo atstume.

Kad pagreitinus susiekimą, 
busuparupinta daug traukinių; 
pradedama daug telefonų ir 
telegrafų, kad butų lengva su
sižinoti su visu pasauliu. Bus 
įtaisytas ' bevieliais telegrafas 
susisiekimui su Berlinu ir Mas
kva. Visur bus įtaisyta spe
cialiniai telefoną! viešbučiuo
se, kad delegatai lengvai tarp 
savęs ' galėtų susižinoti.

Seni karaliaus rūmai per
taisomi yra salę posėdžiams, 
nors konferencija bus atidaryta 
kitoje vietoje.

Suėmė “spe- 
šialij” agentus

Nunešė apie $500,000 
lietuvi? pinigą V

Paskilbęs M. P. West ir lietu- 

vis Filipavičius suimti. Pri
gavo apie 5,000 žmonių.

Amerika šalinasi Genoa 
■ konferencijos

9. — 
rate- 
kad 

nutarė nc-
pakvietimo dalyvauti 

ekonominėj konferenci-

atsakymas Itali-

Francija nepatenkinta | 
Amerikos prohibicija

Lietuvos žiruos

ENNISKILLEN, Airijoj, vas. 
9. — Sakoma, kad Airijos lai
kinė valdžia telegrafu įsakė Ai
rijos respublikonų armijos ko- 
manduotojas paliuosuoti visus 
laike puolimo ant Ulsterio su
imtus belaisvius.

Berlino streikas atšauktas 
____ . 1 

KĖBLINAS, vas. 9. — Ber
lino miesto darbininkų strei
kas tapo atšauktas vakar ir pe
reitą naktį jau buvo gą'so, elek
tros, vandens ir gatvekariai jau 
vaigščiojo.

Atšaukus geležinkeliečių 
streiką, traukinių vaigščiojimas 
atsinaujina visoje Vokietijoje. >

WASHiINGTON, vas. 
Europos diplomatiniuose 
liuose atvirai kalbama, k 
Amerikos valdžia 
priimti 
Genoa 
joj-

Amerikos
jai dar nėra pasiųstas, bet jau 
esąs prirengtas. Valdžia pasta
čiusi sekamas sąlygas:

1. Jdngt. Valstijos negali da
lyvauti konferencijoje su so
vietų Rusija nepripažinusi bol
ševikų valdžios kaipo de facto 
Rusijos valdžią.

2. Jungt. Valstijos negali pa
gelbėti šalims, kurios pačios 
nenori sau pasigelbėti. Tuo 
tarpu dienotvarkis ignoruoja 
priežastis visų ekonominių blo
gumų.

3. Neką įrodymi 
rios Europos šalį; 
baigti politinius
ir ekonominius blogumus, ku
riuos gimdo didelių armijų lai
kymas.

4. Išėmus Angliją, Europos 
šalįs nebando subalansuoti sa
vo biudžetus.

5. Veik viena Anglija su
pranta ryšį tarp Europos atsi
gavimo fr Vokietijos atsigavi
mo. Šalįs, kurios bando su
trukdyti Vokietijos rekonstruk
ciją, trukdo rekonstrukcijai ir 
visos Europos.

kad ųieku- 
norėtį už- 
irhnavimus

Neįstengė sudaryti 
kablifet?

IšLONDONAS, vas. 9.
Rymo pranešama, kad buvu
siam premierui Orlando nepa
sisekė sudaryti kabinetą. Jis 
šiandie pasilankė pas karalių, 
bet atsisakė liandyti toliau or
ganizuoti kabinetą, delei kelių 
grupių atstovų bute priešin
gumo jam.

Rusijos “čeką’* panaikinta
Bet naujosios žvalgybos Vi-rši/ 

ninku pasilieka buvęs čekos 
viršininkas Dzeržinski.

Gal paleis parlament?
RYMAS, vas. 9. — Kadangi 

nesiranda žmonių, kurie galėtų 
sudaryti ministeriją, kurią rem
tų didžiuma parlamento, mano
ma,.kad dabartinių parlamentas 
bus paleistas ir bus paskelbti 
nauji rinkimai. Vadovai popu
listų ir socialistų partijų, ku
rios turi 250 vietų iŠ 535 vie
tų atstovų bute/jau paprašė 
karaliaus paleisti dabartinį par
lamentą.

VARŠUVA.
dos pranešimu Lenkija 
skolinga valstybės bankui 22 
milijardą lenkų' markių (Ra- 
dio).

Lenkų s pa ii- 
esanti

MASKVA, vas. 9. — Visos 
Rusijos “Čeką” — Rusijos slap
toji policija ir teisminė orga
nizacija, kuri buvo užlaikoma 
daugiausia neva užgniaužimui 
kontr-revoliucijų, jau tapo pa
naikinta.

Visos Rusijos centralinis pil
domasis komitetas šiandie pa
skelbė dekretą, sulig kurio už
gniaužimas atvirų sukilimų, 
plėšimų, saugojimas geležinke
lių ir rubežių, taipjau vedimas 
viso žvalgybos darbo, paveda
mas yra vidaus reikalų minis
terijai.

Toje ministerijoje bus suor
ganizuotas politinis departa
mentas, kuriuo pirmininkaus 
pats vidaus reikalų ministeris, 
lenkas Feliksas Dzeržinskis, bu
vęs “čekos” prezidentas^

CHICAGO. — Du žmonės va
kar lapo areštuoti. Vienas jų 
Cbicagoje, o kitas Denver, Co- 
lo., didelių “spešialų” agentai, 
kurie, kaip policija sako, išvi
liojo iš žmonių apie $500,000 
ir prigavo daugiau kaifS 5,000 
žmonių. Visi sukišusioj i tiems 
“spešialų” agentams pinigus, 
yra ateiviai, didžiuma jų -e- 
lietuviai.

Kazys Filipovičius (Casimir 
Phillipovitch), 52 m., gyvenęs 
prie 1305 W. lllth St., tapo 
areštuotas vakar ryto. Jis bu
vo partneriu M. P. West, ku
ris Chicagos policijai prašant, 
tapo areštuotas Denver, Colo.

Tūlą laiką atgal Kl. P. West 
pradėjo pardavinėti beverčiais 
dalis tūlame aliejaus lauke, ža
dėdamas perkantiems didelių 
pelnų ant įdėtų pinigų. Sako
ma, kad jis tą biznį varęs su 
Filipavičiu ir turėjo ofisą kur 
tai prie 31 ir Halstod gatvių. 
Turėjo ofisų ir kituose mies
tuose. Jie turėjo ir daugiau 
agentų, kurie rinko iš godžių 
greito pralobimę žmonių pįni- 
jus “Westo speneliams” » ir 
iems gerai sekėsi, nes žmonės 
juvo užsikrėtę “spešialų” liga 
ir dėjo pinigus šimtais kiek
vienam svieto parcivai, jei lik 
juvo žadamas didelis pelnas, 
visai neklausdami kas tuos pi
nigus renka ir kam.

Atėjus laikui tuos didelius 
jclnus atmokėti žmonės gavo 
čekius. Apsidžiaugę gautu “pel
nu” jie nusinešė tuos čekius į 
Jankus išmainyti. Bet kaip jie 
nusiminė, kad už kelių dienų 
čekiai sugrįžo atgal ir dar rei
kėjo prie jų iš savo kišeniaus 
po penkinę pridėti. Pasirodė, 
kad išdavusis tuos čekius di
dysis “spešialas” West visai 
neturi bankuose pinigų.

Advokatas S. W. Banes, ku
ris atstovauja apie 100 lietu
vių, kurie yra sukišę tam West- 
ui pinigų, ketina šiandie kreip
tis prie valstijos prokuroro 
Crowe ir raginti, kad būt iš
neštas apkaltinimas prieš Fi- 
lipavičių ir Westą ir kad jie 
paskui bųtų patraukti teisman.

Delko liaudininkai atšaukė 
p. Griniy '

Atidėjo paėmimą geležinkelio.

CORK, vas. 9. — Streikuo
jantys geležinkeliečiai masinia
me susirinkime nutarė atidėti 
iki pčtnyčios paėmimą į savo 
rankas ir operavinią Cork ge
ležinkelio, Jie pirmiau buvo 
sutarę tai padaryti pereitą nak

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“N A U J I R N A S ”

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 9 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiau kain 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos, 1 ’sv. sterlingų .... $4.38 
Austrijos 100 kronų ............... 4c
Belgijos 100 frankų ........... $8.32
Danijos 100 kronų ............... $20 60
Finų 100 markių ................... $2.02
Francijos 100 frankų ........... $8.68
Italijos 100 lirų ......  $5.02
Lietuvos 100 auksinų ........... 54c
lenkų 100 markių ............... 3^c
Norvegų 100 kronų ........... $1(6.65
Olandų 100 guldėnų ........... $37.45
švedų 100 kronų ............... $26.10
Šveicarų 100 markių ....... $19.47

Vokietijos 100. markių ....... *... 54c

Jungt. Valstijų. Matomai 
nepatinka 
. Dauge- 

išsitarė, 
neįsileis 

F rancija

PARYŽIUS, vas. 9. — Nors 
Anglijos-Francijos derybos tę
siasi neduodamos pasekmių, te- 
Čiaus nickuriuose dalykuose 
Poincare valdžios politika pra
deda aiškėti. Kadangi jis su
grįžo prie slaptosios diploma
tijos, tu<l inužiii įftilimci 
oficialiųjų žinių ir todėl tik iš 
pusiau oficialinių laikraščių 
galima numatyti valdžios poli
tiką.

Jaučiamas didelis atšalimas 
prie
fram uzams labai 
Amerikos prohibicija. 
lis žymių franeuzų 
kad jeigu Amerika 
Francijos šampano; 
niekad negalės užmokėti savo 
skolos Amerikai, nes vynas 
yra svarbiausias Francijos eks
portas. Todėl Amerika turinti 
pakeisti ar panaikinti probibi- 
ciją.

Francija taipjau nepatenkin
ta ir Amerikos prisiminimu 
apie skolas. Girdi, jei ji no
rinti atgauti skolas, tai ji tu
rinti pagelbėti išgauti iš Vo

kietijos kontribuciją. <
įganei ja taipjau nori atidė

ti Genoa konferenciją. Ji ma
no, kad jei ta konferencija 
bus sėkminga, Anglija pasiliks 
Europos vadovu. Tuo gi tar
pu ji gretinasi prie Rusijos ir 
veda pasikalbėjimus su Rusijos 
atstovais Berline. Jei ji matys, 
kad Rusijai gali pagelbėti jai 
išsigelbėti iš Europos izoliaci
jos, ji visgi nesipriešins susi
laikymui su Rusija.

Iš

Anglai šaudo indus
LONDONAS, vas. 9. — 

Madras pranešama, kad Ang
lijos policija Indijoje šovė į 
10,000 indų minią Tiruannama- 
lai, netoli Madras. Trįs žmo
nės liko užmušti ir 8 
sti.

sužei-

Svarsto algy klausimą
INDIANIAP0L1S, Ind., vas. 9.
Angliakasių unijos algų ko

mitetas šiandie pradėjo svar
styti algų reikalavimus minkš
tųjų anglių kasyklose, kurie 
bus paduoti tų kasyklų savi
ninkams. Algų komiteto nusta
tytieji reikalavimai bus dar pa
tvirtinti specialinės unijos kon
vencijos, kuri įvyks Čia seka
mą savaitę.

Komitetui yra prisiųsta apie 
300 rezoliucijų nuo įvairių lo
kalų, kuriose paduodama rei
kalavimų siūlymai. Rezoliuci
jose reikalaujama pakėlimo al
gų, sutrumpinimo darbo valan
dų ir niekurių permainų dar
bo sąlygose.

MASKVA, v. 9. — Kieti kal- 
nieriai ir marškiniai tebėra 
perteklium sovietų Rusijoje. 
Kalnierius kainuoja Amo 30,- 
000 iki 40,000 rub., o jo iš
plovimas 20,000 rub
giau, jei nešiotojas yra svetim
šalis, ypač amerikietis.

ir dau-

(

Sekmadienį 
vąsario 12 d 
bios PRAKALBOS 
landė

\ 158 E
“Nauj ienų” redaktorius, 
P. Grigaitis, apie Lietuvą 
ir apie komunistų atsi
vertimą., Rengia L. S. S. 
137 kp. Pradžia lygiai 1 
vai. po pietų. Įžanga vi
siems dykai.

S t ru milo
107 St., 
M

bus svar-
Rose- 
svet, 

kalbės

tinę ir klerikalinę politiką, pa
reiškia, kad minėtų aplinkybių 
verčiamas jis atšaukia savo 
atstovą Dr. K. Grinių iš vald
žios, sudėdamas už ateities įvy
kius visą 'atsakomybę Krikščio
nių — Demokratų blokui”.

(Elta).

Laikraštis 2,000* rublių.

Socialistų Liaudininkų 
ir Valstiečių Sąjun- 

įteikė St. Seimui 
kurioje kaltinamas 
Demokratų blokas 
absoliutinė daugu-

sSt. Seime posėdžių apram
inę buvo paminėta, delko soc. 
— liauti. su valst. sąjunga at
šaukia. p. Grinių iš kabineto. 
Elta duoda šiek-tiek platešnį 
atšaukimo priežasčių aprašymą, 
kurį žemiau paduodame žodis 
žodin:

1922 m. sausio 13 dieną Lie
tuvos
Demokratų 
gos blokas 
deklaraciją, 
Krikščionių 
(St. Seimo 
ma), jog neatsižvelgdamas z-‘pei 
į vidaus, nei į užsienio \s»nk 
Lietuvos padėtį,

1) rūpinasi' paversti žemės 
reformą dvasiškių reikalų ap
rūpinimo reforma ir užuot že
mės fondo bežemiams ir ma
žažemiams žeme aprūpinti su
darymo, pavesti žemę dvasiš
kiams ir visokioms jųjų orga
nizacijoms, sudarant tam dva
sinių vyriausybių bažnytinį fon
dą ; I

2) rūpinasi švietimo srity 
pravesti tokius įstatymus, ku
rie pradžios \ mokyklą ir tos 
mokyklos mokytojus paveda 
vietos dvasiškių pilnai pri
klausomybei, o universito fa
kultetus ir katedras taip tvar
ko, kad galutinai suvaržo ir 
mokslo ir sąžinės laisvę;

3) rūpinasi apdrausti grynai 
klasinius ir materialius dva
siškių reikalus įtrąukdami į 
konstituciją vien tik kunigams 
algų mokėjimo reikalą;

4) apskritai neatsižiurėdami 
plačiųjų darbo žmonių reika
lų, rūpinasi vesti savo grynai 
partinę klerikalų politiką, — 
Soc. Liaudininkų — Demokra-< 
tų ir Valstiečių Sąjungos Steig. 
Seimo frakcijų blokas, nebe
galėdamas toliau nešti atsako
mybės už Krikščionių — De
mokratų daugumos grynai par-

..=£=..—. ——-v _ i________ v

mics-

kurias 
dykai, 
2,000

STOCKHOLM. — Rusijos 
vaikai, kurie pardavinėja laik
raščius Maskvos gatvėse, turi 
išmainyti^-kruvą popieros ant 
dar didesnės krūvos pinigų. 
Dabar laikraščių pardavinėji
mas yra leistas visuose 
tuose, r

Maskvos Izvestija, 
pirma valdžia dalino 
dabar parduodama po
rub. už numerį. Pardavęs 50

m. vaikas turi 100,000 rub., 
na>tą. Pirmą dieną pradėjus 
pardavinėti laikraščius Mask
voje parduota 10,000 kopijų, 
viso už 20,000,000 rub.

Užsisakyti laikraštis vienam 
mėnesiui Maskvoj kainuoja 
40,000 rub. Tik Rusijos bilio- 
nieriai gali skaityti dienraš
čius, bet šiais laikais bilionie- 
rių Rusijoje netrūksta.

SUDEGĖ DU ŽMONĖS.

BELO IT, Wis. — Kerosinui 
eksplodavus, piliant jį į degan
čią lempą, sudegė Mrs. Tonj^ 
Gerlik ir jos duktė Ona. Jos5 
vyras ir sūnūs sunkiai apdegė 
po eksplozijos kįlusiame gais
re.

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 rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per- 

. siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiaiųe 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DAĘAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DU CHICAGOS OFISU.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia Rietuvių pinigų siuntimo Įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams /pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran-Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
BRIDGEPORTO SKYRIUS

3210 So. Halsted St., Chicago, III.
T0WN OF ŲAKE SKYRIUS 

1614 West 46th Street, Chicago, III.
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Kas Dedasi Lietuvoj
IŠ KAUNO ’

TEATRAI IR PASILINKSMINI
MŲ VAKARAI.

(Musų korespondento)
Kaune, kaip Lietuvos centri

niam ir sostinėj mieste, kame 
daugiau negu kitur visokios 
rųšies valdininkų, kariškių bei 
civilių lietuvių inteligentų ir 

liaudies, gana dažnai yra ren
giami teatrai ir pasilinksmini
mu vakarai. Ypatingai šešta
dienių vakarais ir per šventes 

, tai ne tik Kaune, bet ir jo prie
miesčiuose Šančiuose ir Pane
muny paprastai yra daromi to-

Lietuvos Raudonasis Kryžius, 
ntpindan^asis žmonių sveikata, 
nutari paskirti 100,000 auksi
nų higijenos žinioms skleisti 
Lietuvoj. Už tuos pinigus bus 
leidžiami nmkvedčliai ir kny
gelės iš. higi jenos mokslo.

Iš Laiško
Lietuvos

1S

Chica-

NAUJIENOS. Chicago, HL
(rengias pasiimti redaguoti pat
sai Petras Klimas. “Lietuvos 
Balsas” paskui "Tautos hal
sas” vėlei uždaryti, o prof.'. 
Valdemaras ir Tubelienė išsiųs- 
rytas, jo vieton kviečiamas J. 
ti iš Kauno apskrities (ir žino
ma, miesto) ir leista jiems gy-

■— I !■ ■Įj.yf*...— .r,.< II....................... ...............

venti Lietuvoj nearčiau 30 ki
lometrų nuo fronto. Opozici
ja I..

Toliau eina šmugelis, pletkai

SKAITYKIT IR PLATINKIT

DR. A. MONTVID 
Lietuti* Gydytojas te Chirurgas 

26 E. Wasnington St.
Viyandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Phone Central 8801 
1824 Waban»ia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7716

OIO

NEGIRDĖTOS IR LABAI SVARBIOS Kur seniausia, 
ten geriausia.

Petnyčia, Vasario 10, 1922

Kl. Jurgelonis i
ADVOKATAS

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisui ' 
127 N. Dearbom SL. Room 1111-18
Tai. Central 4411. VaL nuo 9-6

Gyvenimo vietai

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

Vienam . naujieniečiui 
goj rašo:

... Lietuvoj liūdnos žinios/ 
Tas apsivogė, tas prasigėrė, kas

Ypač

Atsibus sekantį subątos vakarą, Vasario-February 11 <1. Pradžia 
lygiai 8 vai. vak., musų lietuvių Garficld’iečių žinomoj svetainėj, kur 
I.. J. V. ir M. P. Kliubas laiko susirinkimus ir balius 3720 West 
Harrison St.

Taigi brangus lietuviai ir lietuvės nepraleiskit šios brangios pro> 
gos, nes tikrai bus svarbios prakalbos, todėl, kad Šios kolonijos ne 
yra girdėję gal dauginti ir negirtlūs tokių prakalbų. Todėl, kam 
yra brangi Tėvynė Lietuva, ir žingeidaujat apie Lietuvos politiką ir • 
kultuvą, ateikit į virš minėtas prakalbas. Gerb. kalbėtojas plačiai 
žino apie Rusijos bolševikų valdžią. Jei norėsite duoti užklausimų, 
kalbėtojas mielu noru baiuskins. Kalbės kun. Bumša, lik ką atva
žiavęs iš Lietuvos. RENGĖJAI.

SENIAUSIA

A OGUtUFA
VIENYBE

%

Reikia pažymėti, kad koncer
tų bei spektaklių su vaidinimais 
ir dainomis Kaune esti gana 
dažnai, bet juose tedalyvauja 
daugiausia karininkai ir civili
nė musų aristokratija, nes liau
džiai tokie koncertai bei spek
takliai neprieinami dei bilietų 
brangumo, ir nepatogiam laike 
daromi —8—9 vai. vakaro. 
Paprastiems' žmonėms parėjus 
iš teatro vėlai nebėra laiko pa
silsėti.

Tiesa, buvo surengtu ketver
tas tokią spektaklių skiriamų 
darbininkams bei moksleiviams 
nuo 2 vai. po pietų, papiginta 
kaina: bet kartais ir. tokiais} 
vakarais darbininkams ir no
rintiems nepriscina pasinaudo
ti. Pavyzdžiui, Kalėdų trečią 
dieną 2 vai. po piet buvo ski
riamas darbininkams teatras, 
kuomet visi» darbininkai dirbo.

Kaunas užvis turtingiausias 
tai šokių vakarais, nes tokių 
vakarų neretai per vieną nak
tį esti net keliolikoj vietų. Del 
minėtų vakarų ant sxienų bei 
stulpų visada marguote mar
guoja dideli skelbimai/kartais 
su gana kara k turingais saki
niais: “Šokiai Be pertraukos 
ligi 5 valandos ryto”. Apie 
tokių “be pertraukos” lig 5 va
landos ryto” ^šokių vakarus 

. daug kalbeli nėra reikalo. Jie 
esti salėse prie bufetų . su 
svaiginamais gėrimais, ir jau
nimas per ištisą , naktį bešok
dami dažnai girtuokliauja, na, 
o apsvaigusių nuo, alkogolio 
žmonių, žinoma, jau savotiškas 
ir užsilaikymas jų elgęsis. Vie
toj tokių visanakliųių šokių, 
vakarų, reikėtų daugiau ruošti 
dorų spektaklių su vaidinimais 
ir dainomis, tai iš 'jų N butų 
didesnės naudos, tik per tokius 
vakarus bufetai reikėtų apva
lyti nuo smirdančių svaigalų, o 
pasišokti jaunimas galėtų ir to
kiuose vakarėliuose, pasibaigus 
vaidinimams. ,

—Kauno darbininkas.
—A,_________

už kyšius areštuotas* 
skandalas su sacharinu Lietu
vos reikalams užsieny paken
kė kur kas daugiau negu byj 
kokia Lenkų propaganda. Mu
sų atstovai prie Tautų Sąjun
gos, — nepataisomi optimistai, 
- ir tai tįkis atgausią Vilnių ne 
ankščiau dviejų metų. Dabar 
vėl įvyko kabineto ąrizis — 
vien demagogijos pagrindais. 
Tiesą pasakius, Griniui jau se
nai reikėjo pasitraukti — jis 
žmogus jau senai sirgo nedar
bo liga. Bet gerai, jeigu išteks 
išminties paskirt ministeriu 
pirmininku d-rą Zaunių. Jis 
nors ir yra kiek peraiškios vo
kiečių orientacijos, lėčiau gal 
kaip reta lietuvių tarpe toloka 
darbą dirbti ir vyras aplamai 
nekvailai. Bet jeigu jo ne- 
paskirs [nepaskyrė; paskirta 
kunigas Jurgutis. “N.“ Red.], 
tai perspektivos labai neaiškios. 
Iš “Eltos” Dr. Eretas irgi pąva- 
Pajaujis, o “Lietuvą” galų gale

SIDABRINIS BALIUS
A 

Rengia
Lietuvos Dukterų Draugystė,

SUBATOJ, VAS.-FEB. 11 I)., 1922,
MILDOS SVETAINĖJE, 

3142 So. Halsted St„ 
Chicago, Iii.

Pradžia 7:00 vai. vakare. 
Įžanga 35e. ypatui.

Gerbiama Chlcagos publika! Malo
nėsite kuoskairlingiausiai atsilankyti 
į šį Sidabrinį Balių, kur turėsite pro
gą pasišokti ir linksmai laiką pralei
sti; apart to, dar ir sidabro laimėsit, 
nes visi gerai žinot, kad L. D. Drau
gystė visada h? ,visa savo parengtuose 
vakaruose publiką užganėdina. To- 
delgi ir šin vakaran deda visas pas
tangas, 'kad visa svetainė sidabru ži
bėtų ir atsiiankusiojii publika neatsi
gėrėtų. Jaunus ir senus kviečiame 
atsilankyti.

Komitetas.

HIGIJENOS ŽINIŲ SKLEIDI
MAS.

1 ligi jenos mokslas apie šva
rumą ir sveikatos palaikymą 

yra labai svarbus Visom kraš
tui./ Lietuvoj tuo reikalu ma-

HlllllffllIlIlMimillIfllIlIlIiMllliNIlIlIfllIlIlIi™

' PRAŠALINK KRUPį BE DOZOS

KONCERTAS ir BALIUS
Rengia S. L. D. A. 1-mas Apskr.

Ned., 12 d. Vasario-Feb., 1922
MELDAžIO SVKT./2244 W. 23rd PI.

Programas prasidės 7:30 vai. vak.
Šiame prograrpe dalyvaus L. Kanklių Mišrus Choras, Tiesos ,Mo- 

terų Choras, L. K. Vyrų Choras, Aido Choras’, šis koncertas bus ga
na įvairus savo dainomis, nes jame dalyvaus 175 dainininkai. Apart 
thorų taipgi yra pasižadėję dalyvauti geriausi solistai. Todėl Lie
tuviai ir Lietuvaitės, nepraleiskite šos progos, nes retai tokia proga 
pasitaiko. 1 \

Po progranmi bus šokiai prie puikios orkestros iki vėlai naktį.
Jžanga ypaiai 50c. Kviečia KOMITETAS.

Tik ištrink kūdikiui krutinę su 
Vicks Vaporub mosčia

Visur mbtinos vartoja išlau
kinį gydymų —r VlCKį> VA
PORUB MOSTIS — yra nuo 
krupo kūdikių slogų.
Nereikia naudot dozomis. Tik 
įtrink gerai su VICKS — ger
klę ir krutinę — apdengk 
flanelių ir palik lovos paklo- 
dalus palaidus apie mažiuko 
kaklįuką, taip, kad medika- 
liškai sutaisyta galėtų kvė
puojant įtraukt per visą 
nakti.
Paprastai, vieno karto varto
jimas VICKS. naktyj, apsau
gos nuo krupo užpuolimo.

VICKS turi savyje laiką — 
išmėgintos gyduolės — kam
paras, mentholas, eukaliptas, 
čiobreliai ir tarputino alyva 
taip sujungta i mosties for
mą, kad kūno karštį jos kva
pas pamažu prašalina, įtrau
kiant su kiekvienu kvapo 
traukimu. Gali palikt mieg- 
kambario langus atdarus, gei
džiant gero šviežio oro.

VICKS yra taip pat geru nuo 
visokių susižęidimų mažiems 
— įsipjovimo, nudegimo, nu- 
sibrozdinimo; vabalų įkandi
mo ir odos ligų. •

Pardavojama visose vaisty- 
nėse po 35c.)

VICKS
v VapoRub

Virš 17 miLionų puodų išvar
toj a nuf kas metai.

NAUJAS IR LABAI GRAŽUS VEIKALAS

4 aktų tragiška drama jau atspausdinta. Lošime dalyvauja 16 ypatų. Knygutės kaina ....... 50c
Taipgi, čia galima gauti sekami scenos veikalai:

Gražį Mageliona, 4 aktų Melo-Drama ............. ... ......... ...........
Motinos širdis, 4 aktų Drama ........ ................ ......................... .

Pavogtas Kūdikis, 3 aktų Tragedija ...... 1...... .........................
Kunigas Macochas, 4 aktų Tragedija .......................................

Reikalaudami kreipkitės šiuo adresu:

į(IRS. M. DUNDULIS,
1258 N. Wood Street,

50c
50c
40c
35c

Chicago, III

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Linų 
jų j Lietuvą ir iš Lie

tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 

• Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus pertus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

V ffl
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.

I

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
JŠalių pinigų.

"VIENYBĖS’’ 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, t- 
plakatus, vizitines korteles, 

z baliams tikietus Ir tt.
J t
"VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos dr1 visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
Lietuvoje ............. - 4.50

W 8 w
Pirkite ” Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

vi-

Tu
rą- 

rci-

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Reila.ihulttie platesnių 
formacijų apie viską, 
Šykite mums laiškus,
kalaukite musų piniginio 
k^&o ir knygų katalogo.

8u visokiais reikalais 
kreipkitės’ šiuo adresu:

LITHUflNIflN
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St.. B

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

SKAITYKIT IR PLATINKI 
"NAUJIENOS”

PRANEŠIMAS.
/ Jai nori būt gražus, tai nusipirk, 

antiseptikų Knygą, vardu “Receptai 
ir Sekretai”. Receptų yra daugiau 
400. Dar yra knyga, tik mokyti var
toja Antiseptikus Pirm Akto, ir po 
Aktui pavadinta: Francijoj nešiojasi 
Su savim vyrai ir moterįs mažyti 
Syrindž, į kurį įeina tik 1-8 OZ. An
tiseptiko, tai yra tik pusė — šaukšte
lio; kitas plautojas moterims yra, į 
kurį įeina net 8 uncijos (vaginai) 
plautis, betf virš minėtas tik “gimtu- 
vei” (martin) apsaugojimui nuo ve
nerinių ligų. Knygos kaiiųi tik $1.00 
(vienas doleris). Knygątjtfi pirmos 
klcsos teises. '*fJ

Nepraleiskite progos. Body-Tonc 
Tablcts. tikras vaistas nuo užsisenč- 
jusių nervų ir kraujo ligų, $1.00, 4 
dol. už 5 baksus.

Paimk adresų:
WM. L. MATULIONIS,

130 W. Huron St., Chicago, 111. U.S.A.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakare, išskyrus utarrfej 
ketvargą. Nsdllioms nuo 9 fld

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

8201 W. 22nd 8L, kerti Leaviti 8L 
\ Telephone Canal 2552.

talandoei 4 iki 6 po piet, te we

Geria ilsia siuntimas pinigų,':

t '•J ji' ‘.'N-'--.

'■'FABIONAS Ir MtCKIfVICZ, Ved./J
L-- • m- ' . * -.« •**: :n
tr _____ f Ii L i

laivakortės, pašportai ir t.t 
NOTAKLILSAS ;

Raal l<)H(atd% Paskolos 
Iomiiriuai ir Lt.

809 W. 35th St , arti 8.1

Vakarais: Ut.r„Kft. w

Pratuštinimolšpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visų staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, pverkotų, mackftiaws, rain 
kotų, kelinių, trunku ir siuteasių už 
tokių1 žemų kainą, kad apsimokės da
bar pirkti kiiRm metui dėvėjimui.

Tėmykite sekamas kainas: <
Ovei kotai po : $5,$10, $12.50, $15, 

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

$30 ir $3G.
Fra ekstra kelinių:
Vyriškos išeiginės ir darbiuos ke

linėj po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sfts baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikė* - s^Žti kitur, mes norime jš- 
pardu Ateikite anksti ir pasirin
kite kvt’u dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gyarantuojamas. įsteigta 
1902.

Atcht kasdieną Iki 9 vai. Ned. 
6 vak.

S. GORDON,
1416 So. Halsted St

Vada visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namub, Farmas ir Bimlua, 
Skolina Pinigus ant pirmo merge* 
Maus ant lengvą išlygą.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

’?9 S. La Šalie St. Room 824 
Tel.: Centrai 6390

Vak. 812 W. 38 St., Chicage.
Tel.: Yards 4681

8. W. BANES
ADVOKATAS

fltf
71 
1

Weat Monroe Streęt, Chici 
Phone Central ^56U 

Rex 3203 So. Halsted St.

A^DR. HERZMAIbM
Ingušijos

Pareiki!! ate 8411 80. ■aiaUd Si.

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH yp. GRKUA

Lietasis Advokate*
Kambariu 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukeo ir Ashland A vai 
Ofisą yal.i nuo 9 iki 5 ir ase 7 

IH 9 vakare.

metu kaipo patyrei Eydytelmh 1M-

alaktro* prietaisu*.
Ofisas h Labaratorijal IBM *.

18th St., netoli Visk St.
VALANDOSi Mae 10—10 plato.

" Maktimtei Dmxel
•58 - Drovai 4188 

GYVENIMAS: 8818 S. Halsted Si. .

TeljRandolph 2898^

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj. 
ASŠOCIATION BLOG.

19 So. La Šalie St.
' Room 1308

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą
1 *
Namų Tel.: Hyde Part 8891 

i------------- -- , -i—-i;-  ---------

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDŪšKA

Generalia
Kontraktorlm tr

bndavotojan. 1
Budėtojam© Ir takiom e.

1401 W. 47th St, Chfcir*

IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIM

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

I . 1

1805-7 127 N. Dearbom Si.
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN
Rm. 1102 S. Aahland Birt.

Beeley 8870

AR BIJOTE “FLU"?
Paprastai atsiranda nuo mažo

ŠALČIO
Jei kosft — šiurpuliai vaikščioja 

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

Jis sulaužis slogas per naktį ir jei

SAPOMENTOL
taip pat pasielgsite iš ryto, tuo jaus 
jausitės ir vėl gorai.
Sapomentol

SAPOMENTOL
Yra tvirtesne už kitų kokių gyduo

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

Taipgi yra labuti geni nuo reuma- 
tiškų skausmų. -

Galite gaut pirkti kiekvienoj vais
tinėj po 65c.

Pdo Chemical Company
2824 W. Chicago Avė., 

CHICAGO, 1LL.

i

DIDYSIS NAUJIENŲ KONCERTAS
• ■ ’ u' 

( ' • •
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ASHLAND BOULEVARD A UDITORIUM
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KORESPONDENCIJOS
DETROIT, MICll.

' v. ----- *—‘—
“Naujienų” 23 numeryje til

po korespondencija iš Detroito 
apie Lietuvių kooperacijos 
Bendrovę. Korespondencijos 
autorius “Teisybės Sargas” 
šmeižia valdybą buk ji atskai
tą negerą išdavusi, ne visų bu
vus vienoda. “1 
gas” negal suprasti, 
tos negali būt visų 
Kontrolės Komisija 
dėlinį raportą, kiek 
tavoro ir už kiek 
kasierius duoda mėnesinį ra
portą, kiek yra priėmęs pinigų 
ir kiek išmokėjęs; pirmininkas 
išduoda pilną raportą abiejų 
krautuvių, kiek kasierius išmo
kėjo, kiek štoro gaspadoriai 
išmokėjo visos sykiu pasako. 

Kad “Sargas” negal suprasti, 
valdyba dėl to nėra kalta. 
Keikia suprasti, kad yra biznis,

Teisybes Šar
kiui atskai- 

vienodos: 
duoda ne

ja. Kai dėl paskolos, » tai čia 
reikia suprasti komerciją, biz
nio dalykus. Kad yra reikalas, 
tai reikia paskolinti, o jei nėra 
reikalo, tai nereik. Protinga 
ir išmintinga paskola yra nau
dinga žmogui arba draugijai. 
Kai dėl šėrininkų skaičiaus, tai 
tas nėra reikalo kiekviename 
mitinge pasakoti, tas bus pasa
kyta metiniame mitinge, -kaip 
paprastai kad daroma.

Del J. Naujoko pasakysiu 
s tiek, kad tas žmogus yra toks, 
kurio niekur negalima pritai
kyti. Jis buvo finansų sekre- 
toris. per čichis metus ir nė vie
no karto negalėjo atskaitos iš
duoti. Paskui jis buvo pasta
tytas gaspadorium Cardoni 
krautuvėj, tat į dvi savaites ne
liko nė kostumerių, nė agentų 
— visus išgainiojo, ir po dvie
jų savaičių nukvitino...

Aš nesu katalikas, aš esu 
darbininkas ir socialistas, ma
ne beveik visi vietos lietuviai 
žino, kad aš nepriklausau“ nė 
kokiai bažnyčiai. “Teisybes 
Sargas” neturėdamas ko geres- 
nia pasakyti, tai tiek pamela
vo ir tuo nori .pasirodyti kad 
didelis progresistas esąs.

Kooperacijos valdyba žino, 
ką daro. Mes esame po prie
žiūra valdžios ir mes turėsime 
atsakyti į kiekvieną valdžios 
klausimą išmintingai, protin
gai ir teisingai. Mums yra šė- 
rininkai pavedę savo turtą sau
got gerai ir teisingai ir mes 
taip darom kaip mes geriausiai 
suprantam.

KoojM'racija yra gerame sto- 
vyj, viskas yra išmokėta, išski
riant žemę: už žemę dar yra 
mokėti 8,(XX) dolerių. Yra na
mas, gaunaįie rendos 35 dole
rius į mėnesį; Storas yra pastai 
tytas, garažas 
liam. Iš viso 
vertės 23,000 
šuiA.'

Kažin, ar
“Teisybės Sargas 
koks Vyčių generolas, kad jis 
taip apgailestauja Aleksandra- 
vičio, Kasparkos ir viso vyčių 
štabo. Kiek aš tą kunigą pažį
stu, tai jis nė į kokią politiką 
nesikiša, jis myli muziką (yra 
lankęs Detroito konservatori
ją) ir daugiau niekuo neintere- 
suojas kaip tik muzika. Kemė
šis buvo atėjęs apie trejetą sy
kių ir dąugiau nebenori eiti, 
kad mes laikom mitingą tai 
Švento Jurgio parapijos mo
kykla dreba, — reikia gerų 
nervų, jeigu norite atlaikyti mi
tingą, kuomet mitinge būna 
200 narių. Mes visi žinom tei
ses *ir visi savotiškai, taip kad 
musų nė kokia juridicija 
[? Red.] negali v “subytinti”, 
tai ką mums reiškia Kemėšis!

Penkti metai kaip Koopera
cija gyvuoja ir vis man prisi
eina būti kasieriu, — nė vienas 
nenori apsiimti, nors visi 
moka duoti visokių patarimų. 
Tas gerasis Naujokas buvo iš
rinktas kasierium 1921 metais; 
per du mėnesiu išmokėjo visus 
pinigus, kuriuos buvau palikęs 
apie keturioliką šimtų dolerių,

dviem autoinobi- 
koopcracija turi 

doleriu su ' vir-

korespondentas 
nebus tik

ir dar padarė skolos. Koope
racija atsidūrė labai blogame 
padėjime. Dabar pradėjo atsi
taisyti, tai ir vėl norima ardy
ti. Aš nė vieno neprašau, kad 
mane rinktų kasierium. Juk mi
tingas nutarė pernai kovo me
nesį mane prašyti, kad aš bu
čiau vėl kasierium vietbj"Nawų 
•joko; šįmet aš ir nenorėjau 
būti, bet k*iid žmones reikala
vo ir man pavedė savo finan
sus saugoti, aš ir turiu žiūrė
ti, kad butų teisingai. Musų 
kooperacija yra progresyvu — 
pirmeiviai, katalikai ir socia
listai valdo tą krautuvę ir mes 
gruniianiūs su netikusia siste
ma. Pas muš darbininkai yra 
puikiai užlaikomi, visi baltai 
aprėdyti ir gerai apmokami; 
yra įsakyta, kad patarnautų 

1 pirkėjam mandagiai ir teisin
gai visiems vienodai, be skirtu
mo. Krautuves yra užlaikoma 
puikiausioj tvarkoj abidvi, 
kaip ant Caniff taip ir ant 
Cardoni avė.

— Chas Pacevičia. 
Kasierius Lietuvių Koop. B-vėS.

f......  I W ■ į

Komunistu sorkės.
Mizara apšaukė Bimbų 

“valdžios agentu.”
Brooklyn, N. Y., vasario 1 d. 

— buvo čia Am. Darbo Parti
jos 1-mos kuopos prakalbos, 
kurias galima pavadinti sor- 
kėinis. Kalbėtojas buvo “Lais
vės” redakcijos štabo nariai, 
R. Mizara ir Andriulis. Pirma
sis kalbėjo apie Am. Darbo 
Partiją, antrasis apie unijas; 
nurodinėjo, kad darbininkai 
daro klaidas, kurie traukiasi iš 
unijų palikdami atžagareiviš- 
kiems unijų vadams 
rankas veikti ką tik jie

liuosas 
nori.
tiesos, 

menkai

NAUJIENOS, Chlcagg, UI. _
rium. Pastarasis liek įsižeidė, “Tarbininkų”) partijos 
kad prišokęs prie “steičiaus“ tmos kuopos pirmosios) 
ėmė mušti kumščiu į “ateičių” 
ir reikalauti, kad Mizara priro
dytų arba atšauktų — “prirū
dyk arba atšauk, o jei ne, tai 
mes mušiinės!”—kartoja Bim
ba po kelis kartus.

Mizara neatšaukia, bet kar
toja r “tu valdžios agentas”, ir 
tiek.

Svetainėje kilo didžiausias jie vieni ir kiti klaidina darbo 
trukšmas. | žmones, kaip jie skaldo darbi-

“Bimba, duok! Bjmba, duok! ninku jiegas tuo tarpu, kada 
— traukis nuo steičiaus ir -1 ’ ’ - ’
duok! — šaukė veik visa salė.

Mizara pasijuto kebliame pa
dėjime^ ir Bimba privertė jį at
šaukti.

Žmonės taip įsi judino, kad 
daugiau nei Andrulis nei Miza
ra negalėjo kalbėli. Veik visi 
labiau simpatizavo Bimbai, ne-' 
gu Andruliui ir Mizarai. Ant 
pastarųjų tiesiog ėmė rėkti 
taip, kaip ne ant žmonių.

Su tokiu Icrmu ir pasibaigė 
Darbininkų (čia vadinama I ■'... -.V II II ■! 1 ■■■■- - . ■ ■

išmesti iš salės tuos, kurie tru
kdo Bimbos kalbą. Mizara ir 
Andrulis ant pagrindų kėlė 
trukšmą, bet kada publika ėmė 
rėkti, kad duotų kalbėti, tuo
met aprimo.

Įliniba kalbėjo pusę valan
dos ir pirmuosius kalbėtojus 
pusėtinai pašiepė, o publika 
turėjo gardaus juoko. Bimba 
prispyrė pirmuosius kallx"tojus 
taip, kad pastarieji pasirodė 
nepažįstą nei savo partijos pro 
gramo.

Po Bimbos kalbėjo Andrulis 
ir bandė atsakinėti. Publika iš
karto klausėsi, bet vėliaus ėmė 
juoktis taip, kad nebuvo gali
ma suprasti, ką jis kalba. Po 
jo išėjo vėl Bimba. Pastarasis 
vėl juokino publiką bemušda- 
mas Andrulį. Dabar išėjo Mi
zara atsakinėti Bimbai, bet kad 
visa publika darė jam obstruk
cijos, tai jis taip susimaišė, kad 
pradėjo su Bimba plūstis as
meniškai, išvadindamas Bimbą 
valdžios agentu ir provokato-

pir- 
prakal-

bos. f
Iš visa-ko matyt, kati “Tarbi- 

ninkų” partijai pekaip seksis 
nes jei jau kur “Laisvės” visas 
štabas ir visas “Tarbininkų” 
centras, o mažai turi sekėjų, 
tai kitur neras jų nei tiek.

Iš šalies žiūrint į tas “pra
kalbas” net gaila darosi, kaip

, kada 
vienybė yra reikalingiausias 
daiktas. — Vienas iš jy.

1922 METAI 
BUS 
PINIGINGI

3
MRS. A. MICHNIEWICH 

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

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos . kolegi 
jų; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos hos 
pitalėse. %Pa- 
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdimo. Duo 
Ha rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rci 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

Dr. A. R. Blumenthal
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

RHINEL ANDER-McN AUG- 
HTON, WISCONSIN.

Lietuvių Ūkininką kolonijoje.

Tur* būt nėra kitur tokios 
apielinkės, kad butų taip gau
siai lietuvių apgyventa, kaip 
Rhinelanderis ir McNaughto- 
nas. Čia jau gyvuoja ir SILA. 
310 kuopa. Apie vietos ūkinin
kus galiu pasakyti, kad pusė
tinai gerai gyvena, visi turi ge
rus arklius, o kai kurie jau 
suspėjo įsitaisyti ip automobi
lius, o žemei dirbti ir trakto
rius. Mokyklos netoli, keliai 
geri, dėl to šioje apielinkėje ir 
žemės kainos greit kįla augš- 
tyn. Lietuviai norintieji įsigy
ti sau neperbrangius, bet gerus 
ukius, galėtų čia neblogai įsi
taisyti.

—(Šiems metams SLA. 310 
kuopos valdyba išrinkta tokia: 
pirmininkas Pranas Kaniaus
kas, sekretoriuj' ir organiza
torius S. A. Dėpicntis, iždinin
kas M. A. Sharka.

—Tenka matyti laikraščiuo
se, kad miestuose ’ yra didelis 
nedarbas ir vargingas darbo 
žmonių gyvenimas. Pas mus ( 
ūkiuose to nėra, darbo ir duo-; 
uos turime pakankamai ir per ■ 
šaltas žiemos dienas sėdime* 
prie šilto pečiaus su šeimyna ! 
ir skaitome Naujienas. Patar
čiau ir kitiems lietuviams mes-' 
ti dirbtuves ir važiuoti į ukius, 
rasite čia sau lengvesnį ir 
smagesnį gyvenimą. Del in-! 
formacijų galima kreiptis į 
SLA. 310 kp. sekretorių (S. A. 
Demcntis, R. 3. Rhinelander, 
Wisc.), iš jo gausite teisingus1 
pa tarimus apie šias apielinkes.

—, Vietos Gyventojas.

Darbai čia — anglių 
lose. Dirbama kasdien, bet 
darabininkų pakankamai yra 
ir naujam sunku darbo gauti.

— ALDLD. nariai renka au
kas kasdien, sakydami, kad jos 
bus pasiųstos*Rusijos badau
jantiems; bet kur ištikrųjų tie 
pinigai eina, nežinia.

—Munšaino čia — kiek nori. 
Žmonės patys tų svaigalų daro
si ir girtauja. — Mainerys.
PRIDĖKITE 1>KUG METŲ

PRIE SAVO AMŽIAUS. 
Jausitės nuo\10 iki 30 metų jaunesniu 

Užlaikyti tyrą kraują, turite nau
dot vien tyras gyduoles, panašias 
Bulgariškai Kraujo Arbatai.

Milionai žmonių vartoja šį puikų 
kraujui toniką. Jis yra vienatiniu 
tyrų žolių vaistu, kuriuos gali var-1 
tot kiekvienas šeimynos narys, kad 
prigelbėius viduriams veikimą, pa- I 
lengvinti skilviui ir prašalinimui 
kenksmngų suodų iš inkstų — nėra 
kito panašaus vaisto, kuris turėtų 
tokią spėką atitaisyt ir gamtai pri- 
gelbėt.
BULGARIŠKA KRAUJO ARBATA 

Pardavojama vaistinėse visur 
arba apdrifusta paštu prisiusime 1 
didelį šeimynai baksą už $1,25, arba 
3 už $3.15, arba 6 už $5.25. Adresas: 
H. H. Von Schlick, Prestdent Marvelj 
Products Company, 451 Marvel Buil- 
ding, Pittsburgh, Pa.

galėsiąs

B 
B

neturįs 
kritikuoti

JOE SHIMKUS

Pardavėjas No. 4

Nepamirškite papra
šyt L.. Klein štampų.

bet gaila, kad jis pats 
pažįsta tuos unijų blogiuosius 
vadus; kartais jie (toki kaip 
Andrulis) užpuldinėja tikruo
sius darbininkų darbuotojus, o 
gina tokius, kurie darbininkus 
ištikrųjų klaidina. .

Pabaigus Mizarai ii; Andru
liui kalbėti pirmininkas pareiš
kę, kad galima duoti klausimų, 
jei kas kam neaišku. Prasidė
jo klausimai ir tikros sorkes. 
Tuojaus Bimba paprašė balso 
ir pareiškė, kad jis 
klausimo, liet norįs
kalbėtoją Mizarą. 1 
užreiškė, kad Bimba 
kalbėti, kaip jie patys pasisam- 
dysią sau salę^ Publikoj kilo 
didžiausias trukšmas, balsai 
ėmė reikalauti, kad Bimbai bu
tų duota kalbėti ir kritikuoti 
pirmuosius kalbėtojus.

Vakaro pirmininkas ir patys 
kalbėtojai bandė nuraminti 
publiką, bet salė ūžė kokią 10 
minu tų kol, galų gale, privertė 
nubalsuoti, — duoti Bimbai 
kalbėti, ar ne.

Apie 90 nuoš. nubalsavo, kad 
Bimba turi eiti ant pagrindų ir 
kalbėti.

Užlipus jam ant pagrindų 
“darbicčiiti” kėlė trukšmą, kad 
negalėtų kalbėti. Ir vėl trukš
mas per apie dešimtį minutų. 
' Žmonės ėmė rėkti, kad reikia

Kada ir Kaip 

Privalot Penėti

Savo Kūdikį?

Pavalgydykite savo kūdikį ne vien tik laiku, 
bet ir saugiai. Jeigu jūs negalite žindyti, . 
neabejokite apie mūs

EAGLE B R AND
(<X>W£N.SW M ILK i

Yra labai lengvai sutaisomas. Viskas ką jtts turit© 
padaryti, tai paimti tam tikrą mierą “Eagle 
Brand” ir jis yra jau gatavas valgydinimui jūsų 
kūdikio.

Iškirpkite ir prisiųskite Šitų 
pagarsinimų į Borden Compa- 
ny, New York ir gausite dykai 
lietuvių kalboj pilnus patari
mus ir nurodymus, kaip jį var
toti, taipgi ir puikių kūdikių 
knyga

DOLERIO {MOKĖJIMO PATRAUKIANTIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS

TIKROS ODOS 3-šMOTŲ PARLOR SETAS 
Gražaus mahogany baigimo rėmai; geriausios iš- 
dirbimo; ant sprendžinų sėdynė; aukšti užpakaliai; 
apmušti ekstra gera tikra oda. Rfl
Musų

QUEEN ANNE IŠKIMŠTI SETAI
Ekstra dideli šmotai; vving kėdė, arm x kede ir 
7-<pėdų davenport; austinių juostų konstrukcija; 
Marshall palaidos springsinės paduškaitės; apmuš
tos puikiu velouru. Setas 4 OQ Efl
trijų šmotų I VVivU

ZEIGLER, ILL.

Misinginės lovos

$10.00 į mėnesį.

Dviejų colių stulpeliai; 
dviejų colių virbalai sker
siniai: satino ir poleto 
baigimo, 
specialiai

{mokėti

$57.50žema kaina
$5 į mėnesį

rI

am

tiems, kurie mo
ka pinigais pini
gus daryti. . 1 ,

Šių metų tikriausias 
būdas pinigams padau
ginti yra verčiantiems 
gerais Šerais ir bonais. 
Dabar prasidėjo geres
niųjų šėrų vertės kjli- 
mas ir gal tęsis per 
dvejetų metų. Biržos 
žinovai jau dabar daro 
milžiniškus pelnus.

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

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

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

Užtikrinta pamati
nė suma.
Gvarantuotas pel
nas. <
Nuoseklus turto 
krovimas.
šėrų ir bonų prie
žiūra, pirkimas ir 
pardavimas.
Patarimai ir pamo
kinimai apie finan
sus. /

Company
STOCKS & BONDS 

Laikinas ofisas

1207 Garland Bldg., 
J>8 East Washington St 

CHICAGO, ILL.
Valandos nuo 12 iki 4 

vai. po piet.

EKSTRA SPECIALIAI! GVARZnTUOTA ANT 25 
METŲ

L. KLEIN SPRINGSAI 
Tik šiame išpardavime; plie
ninių dratų išdirbimo-; pil
kos; nuo rudies apsaup-oja- 
mo baigimo; aukštai iškel
tos; duneltavi kampai; tik 
per 3 dienas $5 
Per telefoną nei laišku šio 
užsakymo nepriimame.

m
$21.75

f

$1—aplaikysit 
lovą.

cr-

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

Tcl. Boulevard C437

A

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St. >

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Tel. Boulevard 2ICO

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CIIICAGO, ILL.

Canal 257
Naktinis Tol. Canal 9118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedėlioinis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St

Kampas 18 ir 1
laivu oi., 
Halsted St.

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St. 

CIIICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakaro

i

Pinigai Iš 
Kenoshos

-------------- K----------------------------------------------J— -------------------------------------

1 vieptum* V m* Bure* 
Kml 1189 Independanc* BNd. Chlca<«

DR. A. A. ROTH
RVSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistu Moterilkg, Vyrilk% 
Taiki ir riap chroniiki ligp 

Oflaaa: 8814 So. Halated St Chicag*
Talaphena Drovai 9698

DINING STALAS
Tikro arpuoto;- rudo Ja- 
cobean baigimo; William 
and Mary paternų; dide
lis viršus; 6 pėdas išske- 
čiamas; platus kraštai; 
tvirtai sujungtos, gražiai 
ištekintos kojos ir skės- 
tuvas spe- C Cfi 
daliai

{mokėsit $1 — aplai
kysit stalą

DRESERIAI 
Royal aržuo- 
lo , baigimo, 
kietmedžio šo 
nai, gilus štai 
Šiai. Francu- 
ziško stiklo 
veidrodis tvi

WALNUT MIEGKAMBARIO SETAI 
Dfcikųs iniogkambario šmotai už didelę 
kainos koncesiją; tikro walnuto; puikaus 
kabinėti! darbo; dreseriai 
tvirtomis apačiomis, giliais 
franeuziško stiklo veidrodžiu. 
Chiffonierius , Lova 
2675 *2350 

y DINING 
STALAS 

tikro balto 
aržuolo; goD 
den baigimo, 
didelis įšske- 
čiamas vir
šus; stambi 
koja, plati a- 
paČia. Labai 
specialiai

*18.75
{mokėkit $1 

— aplaikysit
stalą

Lietuvon

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

ir

ŠIMMONS PLIENINĖ
LOVA

keturkampi rėmai 
stambus virbalai; Ameri
can walnut baigimo; pa- 
dąryta ilgam laikui; vi-

rtuose rėmuo so.kio dy- C 1 C Efi 
se, po džio I O-5JU
*12.75 Įinokesit $1 — aplaikysit1

chiffonieriai; 
' stalčiais, ir

Drsseris
3250

‘ kodSV lovos
Stambiais—aržuoliniais rėmais, plie
niniu "viduriu, lengvai' atsidarinėja; 
atsidaro pilnos lovos miera; augštos 
rūšies artificialiai ap- 71Z
mušta, specialiai I W

-T

's

■H

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi- 
mlnSms Lietuvon, 'mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. 1

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaokee

Kenosha, Wis.

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
PraneSimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisų į 

4601 SO. ASHLAND AVĖ. 
Vai.: 10:30 iki 12; 8:30 iki 6 ir 

6:30 iki 8:30. Ned.) 10:30 iki 
12:00 dienų.

N am.: 2914 W. 43rd Street. 
Tel. Lafayette 268

"T"....

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS)

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

2 po piet
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St. seimas 
savo dienas.

Ne tik iš laikraščių, o ir 
iš privatinių žinių mes pa
tiriame, kad Lietuvoje jau 
yra netoli naujojo seimo 
rinkimdi. St Seimas jau 
baigia savo darbus.

Amerikiečiai turi sukrus
ti, kad suspėtų paremti tas 
partijas Lietuvoje, kurios 
geriau^tarnaus kraštui, ne
gu esamojo seimo šeiminin
kai. • ' *

Lenkų 
džiaugsmas.

Lenkų patriotai Chicago- 
je labai nudžiugo, kad Ry
mos papa tapo išrinktas 
kardinolas Ratti, kuris arti 
susidraugavo su Lenkijos 
ponais, būdamas tenai Vati
kano atstovu.

Vietinės letikų draugijos 
siuntė pasveikinimo tele
gramas, naujajam papai, o 
lenkų laikraščiai ištisus pu
slapius prirašė apie tai, 
kaip jisai rėmė lenkus Sile
zijos klausime ir kituose da- 
lykuose.

“Katei džiaugsmai — pe-

lei verksmas”, anot tos pa
tarlės. Kuomet ’ Vatikano 
politiką ves Pius Xl, tai 
Lietuvai bus dar sunkaus, 
negu iki šiol, gintis nuo di
delių Lenkijos apetitų.

Trūksta išlavintų
darbininkų.

Klysta tie, kurie mano, 
kad Rusijos industrija susi
tvarkys, kaip tiktai bolševi
kų* valdžiai pasiseks pri
traukti pelningomis konce-

;l sijomis užsienių kapitalą. | Vh
. Ne mažiaus kaip kapitalo, 

Rusijai reikia išlavintų dar
bininkų jiegų.

Anglijai, Vokietijai ir 
Amerikai ėmė ištisą eilę 
gentkarčių, kol jose atsira
do pakankamas išlavintų 
darbininkų skaičius. Indu
strija Rusijoje gimė daug 
vėliaus, ir išlavintų darbiu 
ninku dar nesuspėjo joje 
daug privisti. Sakoma, kad 
prieš karą Rusija turėjo 
tiktai apie 3 milionus darbi-1 
ninku, nuolatos dirbančių 
pramonės įmonėse, ir iš jų, 
žinoma, buvo tiktai dalis | 
išlavintų.

Didysis karas, civi 
rai, kurie ėjo per kele pa- 
stutiniy metų, ir revoliuci
ja, išnaikino didžiumą tų 

I darbininkų. Kiti vėl išvaži
nėjo į kaimus, pavirto sava
rankiais amatininkais, už
ėmė vietas sovietų tarnybo
je, pradėjo verstis prekyba 
ir tt. Taip kad išlavintųjų 
darbininkų^ sluoksnis Rusi? 
joje beveik sutirpo. Štai 
delko sovietų valdžia kvie
čia darbininkus iš kitų kra
štų. L k

Be jų Rusijos • industrija 
negalės atsigautiA Bet ki
tų kraštų darbiniįkai neva
žiuos kiek žymesniam skai
čiuje Rusijon, kol tenai 
siaus žiauri diktatūra. So
vietų valdžiai tędel teks nu
silenkti ne tiktai prieš už
sienių kapitalo, bet ir prieš 
darbininkų reikalavimus.

ka-

“Socialistai ir laisvama
niai... nori kad mokyklos 
butų parlijinės, kad jau nuo 
pat jauniausių dienų vaikai 
birtų žabojami partijinčmis 
kamanomis. Jie nori, kad 
Lietuvos mokyklos butų so
cialistinės ir laisvamaniškos! 
Socialistai ir laisvamaniai 
kelia ‘gvoltą’, kad Lietuvos 
mokyklose katalikų moki
niams dėstoma tikybos mo
kslas, o jie norėtų kad vie
ton to jiems butų aiškina
ma Grigaičio ir Mockaus | 

1 marksizmas ir bambizmas.”
čia kas sakiny^*, tai begėdiš

kas melas. Iširti j inių mokyklų 
............. , o' ne

I jų priešai! Klerikalai reiki 
Jauja, kad Lietuvos mokyklose, 
kurias užlaiko visi piliečiai — 

Į tikintys ir netikintys, butų dės
toma religija. Jie reikalauja, 
be to, kad religijos Įiamokos 
butų priverstinos visiems mo
kiniams — ne tik tikinčiųjų 
tėvų vaikams, o ir tiems vai
kams, kurių tėvai netiki. Pa
galios, jie reikalauja, kad mo
kytojai butų skirianti tikta 
toki, kurie gauna paliudijimą 
iš klebono.

O socialistai ir kiti, pažangus 
žmonės priešinasi tiems reika
lavimams ir nori, kad mokyk
los Lietuvoje butų tvarkomos, 
kaip Amerikoje. Amerikoje gi, 
kaip visi žino, mokyklos nėra 
nei socialisliškos, nei laisva
maniškos.

“PROLETARIATO DIKTATŪ
RA” PAS KOMUNISTUS.

Uetuvių kairieji komunistai 
jau daug kartų skundėsi, kad 
“Laisvė” ir “Vilnis”, 'kurias 
kontroliuoja dešinieji komunis
tai, nepriima jų raštų. Tuodu 
laikraščiu, girdi, bombarduoja 
kairiuosius, bet neduoda jiems 
apginti savo nuomonę.

Bet štai kas dedasi “progre
syviam” moterų susivienijime. 
Tos organizacijos viršininkės 
remia kairiųjų pusę. Kuomet 
susitverė “Amerikos Darbinin
kų Partija”, tai jos nutarė pa
skelbti jai karą ir priėmė se-

“Kadangi pastaruoju laiku 
šioj šalyj susivienijo oportu- 
nistai-centristaė iš reakcines

_ niaisiais elementais iš Ameri
kos Darbininkų^ Susivieniji
mo į Amerikos Darbininkų

Apimta j

“Kadangi D. P. tikslas yra 
pavaduoti jau gyvuojančią 
revoliucinę darbininkų par
tiją, kuri priklauso’ Komu 
nistų Internacionalui, ir

“Kadangi centristai, kaip

‘DRAUGAS” NEBIJO GRIEKO.
Kunigai sako, kad meluot yra 

griekas ir kad* už tai po mir
ties reikės čyščinj kentėti. Bet 

kunigo redaguojamas “Drau
gas” spausdina šitokius žo
džius:

tristų darbų, griežtos darbi
ninkų kovos vuIšduo
da darbininkus, ir

"Kadangi L. M. P. S. ’ A. 
visuomet ir remia gry
nai revędiucinęs darbininkų 

 

orgąųiz^ijas, tokiu būdu

“Mes L. M. P. S. A. Pild.
Komitetas reiškiame opozici
ją centristinei Darbininkų 
partijai ii* raginame, kad L. 
M. P. S. A. narės neremtų 
šios partijos ir jos vienetų;

“Mes pasižadame perdein 
negailestingai kritikuoti cent- 
ristihes-oportunistines 
bininkų Partijos

Da iš
vadų ten-

dalykas
PoMiįens

Pats įdomiausias 
tečiaus seka toliaus. 
rezoliucijos; išspausdintos mo
terų suStyienijiiuo ogane, “Mo
terų BalseY, padėta šitokia re
dakcijos tfastaba: '

“ ‘M. B.* redakcija šiu-omi 
klausimu taipgi buvo para
šiusi stęaipsnį, liet Pild. Kont. 
uždraudė 
straipsnis 
partijai.”

»
Tai tau j

jį talpinti, nęs 
kalbėjo prielankiai

Jurguti; ir devinti-

nes! Redaktorei uždraustą dė
ti straipsnį į laikraštį, kurį ji 
redaguoja I

Vargše Petrikienė buvo pri
versta spausdint savo- išminties 

Spėrius “Laisvėje”.
Taigi dešinieji 

vari 
sius 
sius, 
su kitais bučiavosi ir p 
siąm sutikimi) drabstė i 
kitų partijų žmones.’

“Proletariato diktatūra” bol- 
ševi kišk a i-kom u ni st iškoj'e p rjas- 
mėje, ištiesų, nieko kita ir ne
reiškia, kaip yienų proletarų 
kovą prieš kitus proletarus.

Vartok jiegą prieš tuos, ku
rie taVo minčiai nepritaria, va
ryk juos į ožio ragą: štai ko
kią evangeliją skelbė ir tebe- 
kelbia visų šalių bolševikai 

komunistai, pradedant d įsi, 
Leninu ir baigiant lietuvių Mi- 
zara!

aigi dešinieji komunistai 
loja diktatūrą prieš kairiuo- 

o kairieji prieš dešiniuo- 
O kaip čia senai jie vieni 

iirkian- 
purvais

Kaip bedieviai Pono. Dievo aveles 
ganė ir kas iš td išėjo

Padegėlis Kasmatė
—-Nekalbėk neteisiai prieš 

artimą tavo!
Berods, ne mano butų užda

vinys šią Dievo teisybę kartoti 
ir poną “Naujienų” Redaktorį 
rūstinti “ne cicilikingais” žo

džiais, bet kuo gi aš kaltas, kad 
tikrieji Dievo tarnai, kurie už 
savo tarnybos ėjimą dvilinką 
atlyginimą gauna — ir šiame 
pasauly algas iš valstybės lėšų, 
ir aname pasauly dangaus ka
ralystę, — kad tieji Dievo* tar
nai šiuo talpu yra tiek susirū
pinę. šios žemės artimo meile ir 
atlyginimu už ją — šmugeliu 
ir politika, — kad eit savo tie
siogines pareigas užmiršo. Ktfo 
gi aš kaltas, kad man, taip sa
kant', priesiekusiam bedieviui 
tenka imties pono Dievo'žodį 
atstovauti!

—“Socialistai ta.t nėra eko
nominė, nei socialė, bet grynai 
tikėjimui priešinga partija. Vi
sų rūšių socialistai duos sugriū
ti didžiausiems ir svarbiausiems 

! I

tautos ir mokslo reikalams, kad 
tik susilpnėtų krikščionybė Lie
tuvoj”. ’

Taip sakant, čia nieko naujo 
nepasakyta. Tą'giesmę kasdien 
galima girdėti kur nors pagal 
šventorių, prie ambono ar kur 
nors pelningiausio šmugelio rin
koj. • Ir jeigu aš tuos žodžius 
pacitavau, tai anaiptol, ne dėl
to kad turėtau kiek noro su to
kios išminties vyrais ginčą pra
dėti ar reabilituotis. Šiuo kart 
man visai kas kita rupi.

\isų pirma tie žodžiai yra pa
sakyti viešai (krikščionių-demo
kratų partijos oficiozo, Kauniš
ke] ‘Laisvėj’, N—12, 1022 m.), 

ir Inos žodžius sakp ne bet kas, 
bet kunigas, šventenybių profe- 
soris, buvęs dvasinės akademi
jos inspektorius—o— tas pats 
Bučys! Bet jeigu, pavyzdžiui,

Čigonas kumelę vagia ar 
kokią šunybę daro, tai jis 
aiškaus tikslo šiokiu ar tokiu 
budu pasipelnyti. a Ir jeigu po
nas Bučys, pasirašęs kunigas, 
ir žino, kad meluoja, ir vislik- 
tai meluoja, tai jis nėra toks 
kvailas, kad nežinotų, ką jis da
ro ir kuriuo tikslu tai daro, ar
ba kad už melagystę peklos bai
dytus! Pacituoti žodžiai at
spausdinta tame pat ‘Laisvės’ 
numery, kuriame tilpo tokia 
žinia: “S o c i a 1 i s t a i g r i a u* 
n a L i e tu v o s v a 1 d ž i ą: so
cialistai liaudininkai demokra
tai ir valstiečių sąjunga pareiš
kė, kad jie dėlto, kad krikščio
nys demokratai jiems nenori 
nusileisti bažnyčios, tikybos, 
mokyklos ir kit. klausimais, 
atsisako toliaus su krikščioni
mis demokratais šalies valdyme 
bendradarbiauti”.

Toje pat “Laisvėj” vieną die
ną ankščiau yra padaryta toks 
daiktas: paduotai ištrauką iš ne
senai išėjusio laikraščio “Medi
cina”. Tose ištraukose nupasa
kojama, kad lietuviai esą palin
kę išsigimimo linkui, nes per
daug esą išsiplatinę alkoholiz
mas ir venerines ligos. Ir “Lais
vė’, padavus 1 ištraukas, toliau 
savo galva filosofuoja, if išve
da, kad alkoholizmas ir veneri
nės ligos platinas todėl, kad 
nyksta tikyba. Ir todėl esą 
baisiausia nusižengia prieš tau
tą tie, kurie naikina tikėjimą. O 
kunigas Bučys ant rytojaus par 
aiškino, kas griauna tikėjimą, 
kas yra žiauriausi lietuvių tau
tos priešininkai— vadinas...

Vaje, vaje! Nagi ir rakalitū 

tie socialistai, — jie nori ir Lie
tuvą spirite išmirkyti, ir visus 
lietuvius sifiliu išmarinti! To
kių latrų po smerčiui ne tik po
nas Dievas į dangų, bet ir vel-

kitą 
turi

niai į peklą nepriims! Kur jie . 
bestijos pasidės, neturėdami šil
tos vietelės kur prisiglausti!..
• Tikrai, šios žemės griešnin- 
kas skaitytojas iš viso to links
mesnių išvadų padaryti negali! 
Tuo labiau, kad tai kartojama 
šventorių i j, bažnyčioj, išpažin
ty, pono Dievo mylistas parduo
dant...

Ak, ir tai jau mums ųebenau- 
jiena! Jau tiek kartų buvom 
prakeiktų velniams suėst ati
duoti, kad lik stebėtis beliko, 
kad mes, augštais žodžiais ta
riant, iki šiol dar šventos že

mės neprari jom!
Bet šiuo kart, jei skaitant 

tas lementacijas, mums ištik
imųjų pasidarė linksma, tai to
dėl, kad tai visa yra sakoma ypa^ 
tingu momentu.

Kiek žinoma, susirinkus Lie
tuvos Steigiamajam Geimui Vi
sagalinčiam, su pono Dievo pa
galba nekaltybėj pradėtam, į- 
vyko labai nepaprastos jungtu
vės. Susižiedavo, susijungė Lie
tuvos žemei valdyti šventieji 
krikškčionys-demokratai ir be
dieviai, tam kartui iš peklos pa
leisti, socialiątai liaudininkai d^ 
inokratai. Vyro pareigas teko 
eiti tiems velnio tarnams, o mo
teries pareigas ėjo — šventieji. 
Kiek žinoma, bizningame susi
tuokime, moteries pozicija vi
suomet geresnė: vyras naudojas 
teise, kai jau pakankamai iššy- 
dytas, retkarčiais šeimyninį 
skandalą padaryti. O moteris— 
ak, ta bizninga moteris! Savai
me suprantama, kokiomis tei
sėmis tokiomis sąlygomis gyve- 
ant naudojasi! Ir reikia pripa
žint, kad viskas vis tiktai klo
jos labai gerai: vyras savo pa
reigas ėjo kibai džentelmenin-. 
gai7X moteris — labai gudriai, 
ipač “medaus mėnesį” gyve
nant, kuris tęsės kiek ilgiau, ne
gu devynius mėnesius, irs jokio 
vaisio, jeigii juo neskaityti šmu
gelio bei dvasinės prostitucijos, 
—neatnešė. Bet reikėjo tuo
met bandyti blogą žodelį lepte- 
lėt apie jungtuvių divinumą — 
būtum buvęs.visų pirma apšauk
tas liežuvninkų, plctkininkų, bu 
tum buvęs iš Kauno miesto ir 
apskrities išvarytas, o gal net 
į/avęs teisės Lietuvos Sibire — 
Maskvos karalystėje apsigyven
ti!.. Ir jeigu žmona tokiam pa
vyzdingam vyrui kartais nema
lonių žodelių prikalbėdavo, tai 
atsitikdavo tiktai dėl fasono, 

dėl didesnės meilės. Kartais ir 
vyras imdavo nerimauti, bet 
isteriką, ^“tėvynės meilė”, ir 
“gailiuosi už griekus” jo širdį 
suminkštindavo.

Bet, kaip mielas įkaityto jau, 
pats supranti, kai žmona per
daug sąžiningai savo moteries 
pareigas eidama perdaug atvirai 
pradeda, su savo meilužiu vazo
tis, taj vyras tiktai geriausiu at
veju   mykia, o šiaip jis ki

ta daro. '
Ir šiai valdančiajai porai lai

mingai “medaus mėnesį” begy
venant, imk tu man ir ateik 
Seimui į galvą nesąmoningiaū- • •

si mintis tokius daiktus svars
tyti, kaip Lietuvos universite
tas, pradedamoji mokykla, že
mės reforma... Ir vyras pradeda 
intarinėti savo moterį, kad ji 
kaž kur pašaliniai uždarbiauja, 
ir vaduojas nebe šeimyniniais 

interesais, kad turi meilužį, su 
kuriuo sudarė lyg ir antrą šei
myną... Bet intarimas ištarimui 
nelygu! Vyras liūdėdamas my- 
kia, o žmona toliau savo biznį 
varo.

, Pavyzdžiui, dar senai, dar per
eitų metų rugpiučio mėnesį, kai 
Seimas dar neturėjo garbės uni
versiteto projekto sugalvoti, 
“Laisvė” pradėjo gvildenti tą 
klausimą. Esą ankščiau ar vė
liaus susikursiąs valstybinis 
universitetas, bet ils busiąs “ne 
musų”, “mums” dsą reikia kito 
tariantį katalikiško. Kadangi 
kiekvienas univei sitetas — kul
tūros darbas, tai) esą jokios di
delės pagundos nebusią, jei Lie
tuvoj bus du universitetu: vals
tybinis ir katalikiškas. Bet ka
dangi visa Lietuva esanti kata
likiška, tai busią gailina uždė
ti Lietuvos gyventojams, kurių 
pasporte yra įrašyta ‘katalikas’, 
tam tikrą mokesnį katalikiškojo 
universiteto naudai. Valdžios 
oficiozas “Lietuva” (vadinas 
vyro partijos organas, nes jis 
buvo ministerio pirmininko ži
nioj) pabandė geruoju prašyti, 
kad’ jus, vyručiai, palaukit su 
savuoju, duokit pirma inkurti 
bendrą valstybinį universitetą, 
nes dviejų kol kas Lietuva ne
išlaikys, o paskui galėsite ir sa
vąjį lipdyti, jei tik klausytojų 
turėsite; o antra, esą, įeigu, kaip 
jus Sakot, kad Lietuvi yra ka
talikiška, tai ir valstybinis uni
versitetas turės būti savaime 
tiek katalikiškas, kiek katalikiš-/ 
ka yra Geluva. Ir ką gi, — už 
tokį nekaltą prašymą ‘“Lietu
va” buvo tiek išolbyta, kad ji 
ilgą laiką nebedrįso savo gyvy
bės balsą šiuo klausimu bepu-

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas .

UPTON SINCLAIK’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

■f ■■■ i

(Tęsiny©)

Ji vadinos Rožė Sternailė; ji buvo sveika 
žydžiuke darbininkė mergina, drąsiomis juodo
mis akimis, tankiais žibančiais juodais plaukais, 
žėrinčiais skruostais ir linksma šypsena. Ji buvo 
apsitaisiusi lyg nusimanydama apie savo gra
žumą ir ištikro brangindama* juomi; todėl Pet
rui nebuvo nuoątabu; kada Marė, pristalydu-\ 
ma ją, pasakė, kad Rožė nėra Raudona ir ne
myli Raudonųjų, bet atėjo čia jai padėdama ir 
norėdama pamatyti, kaip atrodo rymtininkų 
susirinkimas. Marė užimnė, kad Petras gal pa
dėtų padaryti ją Raudona. Petrui tas labai,pa
tiko, nes jam dar nebuvo tiek pakyrėjęs rymti
ninkų staugimas, kiek dabar, kada musų vai
kinai stūmė vokiečius atgal nuo Mamos ir rase 
savo vardus į neišdildomiausius istorijos la-

Rožė buvo kažkuo nauju ię netikėtu ir Pet
ras tuojaus prilipo prie josj’fjam neėmė ilgai 
pamatyti, kad ji domisi juo. Petras, žinoma, 
žinojo, kad jis iš viso šito būrio yra kilčiausias, 
bet tas nebuvo pripažinama ir, kaip paprastai 
būva, kada moteris nusišypso į jį, jo savamany- 
bės spaudimas iškilo aukščiau sveikumo punk
to. Rožė buvo vienu tų žmonių, kurie ima pa
saulį .tokiu, kokiu jis yra, ir gauna sau smagu
mo iš jo; tatai rymtininkų susirinkimui besitę
siant, Petras sėdėjo kertėj ir pašnibždoms pasa
kojo jai apie savo pritikimus su Periklų Pria
mu ir Džindžambos Bažnyčioj. Rože su vargu 
galėjo susilaikyti nuo juokų, josios akys blykš- 
čiojo ir iki susirinkimas pasibaigė jų rankos ke
lis kartus susilietė. PaskuirPetras pasisiūlė j;^ ir 
Marę palydėti ir, nėra reikalo sakyti, kad jiedu 
pirma palydėjo į namus Marę. Skurdyno gatvės 
šituo vėlybuoju laiku būva tuščios, tatai jiedu 
turėjo progos pasijnyluoti ir Petras nuėjo Va
rnon beveik kojomis žemės nelicsdamiKs.

Rožė dirbo popierinių dėžių dirbtuvėj; ant 
rytojaus vakare Petras išsivedė ją papietuoti, 
kur jiedu flirtavo iš tikrų širdų. Bet Rožė rodė 
palinkimo grįžti atgal ir kada Petras užėmė ją 
klausti, ji pasakė jajn priežastį. Ji į Raudonuo
sius nenorėjo nei žiūrėti; jų Žargonas sargino 
ją; ji Raudonijo niekuomet nepamylesianti. Pa
sižiūrėk į Marį Jankąvičaitę — kaip visas jos

gyvenimas suardytas! Ji buvo graži mergina, ji 
galėjo gauti turtingą vyrą, o dabar ją supjaus
tė į šmotus! Arba pasižiūrėk į Stasę Todaitę, 
kuri amžinai vergauja, ar į Adą Rutaitę, kuri 
savo eilėraščiais pakyrėjo, kiekvienam. Rožė 
juokės iš jų visų ir savo žodžių vilyčiomis vars
tė juos; Petras savo širdyje, žinoma, visa tam 
jai pritarė, bet jis apsimetė busią jis nesutinkąs 
su ja, o tas Rožę pykino; tatai visas smagumas 
dingo ir jiedu kuone susibarė.

Prie šitų apystovų Petrui, žiųoma, buvo 
sunku duoti suprasti apie savo tikruosius jaus
mus. Kada jis dėl Rožės praleido visus savo pi
nigus ir daug savo laiko ir vis nei kiek nenužen
gė toliau, jis ryžos padaryti jai kai kuriuos nu
sileidimus — jis pasuke jai, kad jis nebandysiąs 
daryli 'ją Raudona. Į šitą Rože pastate akis. — 
Koks tamsta geras, p. Gudžai! Bet kalį) butų, 
jei aš padaryčiau Baltą iš tamstos? — Ir ji ome 
pasakoti jam, kad ji nori tokio vaikino, kuris 
uždirbtų pinigus ir aprūpintų merginą. Petras 
atsake, kad jis uždirba pinigus. Rožė klausė 
kaip; Petras nenorėjo pasakyti, bet jis sake už
dirbąs fi’ galįs įrodyti tai kas vakaras nusives
damas ją į teatrą.

Ir taip grumtynes ėjo kas vakaras. Petras 
vis labiau ir labiau ėjo iš galvos dėl šitos juo
dakės gražuolės, o ji daugiaus darės koketinga 
ir vis daugiaus ją varė iš kantrybes jo radil^a-

lusis palinkimas. Rožes tėvas atsivežė ją kūdi
kiu iš Kišencvo, bet dabar ji vft viena buvo 
šimtanuošimtinč amerikietė, kaip ji jam sake; 
tie vaikinai pilkuos rūbuos, kurie peria kailį 
hunams, yra jai geriausiais vaikinais ir įį lau
kianti vieno jų sugrįžtant. Kas gi kenkia Pet
rui, kad jis neatlieka savo dalies? Ar jis yra 
šlapikas? Rožė nenorinti tureli nieko bendra su 
nepaslankėliaiš ir ji nenorinti draugauti su to
kiu žmogumi, kuris negali išduoti atskaitos 
apie save. Ji tą pačia dieną buvo skaičius laik
rašty apie hunų daromus žiaurumus. Kaip gali 
žmogus raudonu krauju savo gyslose užjausti 
šitiems rymtininkams ir išdavikams? Jei gi Pet
ras neužjaučia jiems, tai kam jis baslpsi su jais 
ir teikia jiems savo dorines paramos? Kaita 
Petras darė-silpnų pastangų kokiems rymtinin
kų argumentams atkartoti, 
jam, _ _
proto, kad pasakoti man šiluos niekus.
raį žinoma, žinojo, kad pas jį yra per daug pro
to ir jajm sunku buv>o jis laikyti, kad Rožė ne
matytų. Tik neseniai jis prarado merginą dėl 
savo įsipainiojimo į Raudonąsias pinkles. Argi 
ir šilą reikės prarasti? /

Rože užkirsdavo
Gana jau, gana! Pas tave per daug yra

Pet-

(Bus daugiau)

Kas yra katalikas? Tas ka
talikas, kurio pase yra parašy
ta “katalikas”, dar nėra katali
kas; bet tasai katalikas, kuris 
greta paso dar turi kitą lapelį 
(Lietuvoj dažnai galingesnį už 

patį pasą), kuriame yra para
šyta “krjkščionių demokratų 
partijos narys”, — ot, tai šitas 
katalikas yra tikras katalikas...

Tokio tono buvo “Laisvės” at
sakymas; tame atsakyme liko 
kaž kas neaišku: kodėl “katali
kų” universiteto naudai turėtų 
mokėti mokesnį ne vieni parti
jos nariai, bet ir tieji, kurie tu
rėjo nelaimės inkvizitinį pasą 
gauti?.. Tas klausimas taip ir 
liko neišspręstas... Paskui kai 
kurie liežiįvninkai vyro parei
gas einantieji erzino: “žiūrėk, 
nebūk durnas — jie tiktai taip 
kalba apie kitą universitetą, bet 
išfikrtjjų jie nori valstybinį uni
versitetą padaryti krikščionių 

demokratu partijos auditorija”. 
Einąs vyro pareigas raudona
vo ir netikėjo, kad žmona butų 
rakalinga.

Slinko dienos Jr mėnesiai. Sei
mas svarstė universiteto statu
tą ir antruoju skaitymu priėmė 
ir tokius daiktus: valstybės lė
šomis išlaikomas teologijos fa
kultetas. žinoma, katalikų. 
Apie kalvinų, liuteronų, žydų 
teologiją — nei žodžio. Tiek to, 
pagaliau, su tuo butų galima ir 
sutikti — Lietuvoj nėra dvasi
nes akademijos — tegu gi po 
universitetą plūkia! Berods, to 
turėtų būti gana, bet. kur tau! 
Statute parašyta, kad profeso
rius tam reikalui gidų gale ski
ria vietos vyskupas — visai pri
vatinės organizacijos atstovas, 
kuris vaduojas ne valstybės, bet 
Rymo samprotavimais! Bet 
šventiesiems demokratams ir to 
maža. Sulyg universiteto sta
tuto visai nėra psichologijos ka
tedros, bendros pasaulinės filo
sofijos katedra nelaikoma būti
na, bet užtat yra kelios būtinos 
katedros — katalikiškajai filo
sofijai. Ir dar daugiau, ir fi
losofijos fakąlto profesoriai turi 
būt renkami, sulyg bažnyčios ka-

' (Tąsą ant 5-to pusi.)
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Kaip bedieviai Pono Dievo 
aveles ganė ir kas iš 

to išėjo.

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

dangų 
ir vie- 
pavyz- 
tlemo-

nonų ir vietos vyskupams su
tinkant! O pirmuosius profe
sorius skiria ne kuri nors tiioks- 
lo jstaiga, bet valstybės prezi
dentas, vadinas 59 krikščionių 
demokratų pakeliamos rankos 
Seime!

Tai šit kokia pavyzdinga mo
kslo laisve Lietuvoj rengiama; 
tai šit kokiems dievam^ mokslo 
firma rengiamos tarnauti! O jei 
dar universitetas-kada bus Vil
niuj, ir ten vyskupas bus koks 
Michalkevičius, baronas Ruopas, 
Ilrvneveckis — tai kas tada!..

Ir šitas projektas buvo priim
tas antruoju skaitymu, ir socia
listai liaudininkai ramiai sėdėjo 
Seime ir valdžios viršūnėse, ir 
sąžiningai ėjo vyro pareigas! 
NiČ nieko! ’

Svarstoma pradinių mokyklų 
stattfto projektas. Ir nuspren
džiama — privalomai turi būt 
mokoma tikyba. Bet tai dar nie
ko. Ktis tos tikybos turi moky
ti? Ir nuspręsta — pe atatin
kamas dvasininkas, bet mokyk-’ 
los mokytojas. Bet kadangi jis 
gali nebūti krikščionis demo
kratas, tai jis turi gauti paliu- 
dyrtią iš vietos klebonų, kad jis 
gali tikybos mokyti, tai yra už
imti mokytojo vietą (žydams 
paliudymus duoda rabinas, ru
sams—y popas ir t.t.) Vadinas, 
galų gale, mokytojus skiria kle
bonai, rabinai, popai... Kleboną 
skiria vyskupas, vyskupe— ne 
Lietuvos reikalų supratimas! O 
švietimo ministeris, toks be ga
lo malonus žmogutis Bizauskas, 
leidžia cirkuliorius, kuriais drau
džia mokyklų instruktoriam da
lyvauti profesinių sąjungų val
dybose (ši organizacija nėra 
krikšč. demokr.), bet užtat kaip 
skatinama dalyvauti katalikų 
mokytojų sąjungoj! Šitokius 
kelius šventieji .demokratai lai
ko padoriais, kad jais butų ga- 
Įima tautos švietimą kelti!

Visur, kur tik pajėgia, sten
gias neprileisti prie aukštesnių 
administracijos vjetų ne savo 
partijos žmonių. Pavyzdžiui, 
pasižymėjo savo 'darbštumu, 
daugiau metų išbuvęs Krašto 
Apsaugos vice-ministeris majo
ras Byla nepatvirtintas — jis so
cialdemokratas ! Teisininkas 
Juozas Liudžlus, pasižymėjęs 
savo teisingumu ir bešališku
mu, nepatvirtintas teismo na
riu — jis santarininkas! Pri
siek tįsis advokatas Jonas Vilei
šis atšauktas Jš Amerikos ir jo 
vieton paskirtas nedakepęs tre
čio semestro studentas Čarnec
kis, pono Mastausko asistuoja
mas! Jie abu —- uolus krikščio
nys demokratai! Ir tt. ir tt.. 
Panašių dalykų, kaip Lietuvoj 
klerikalai, atsiprašant, jodinėja 
ne jų partijos žmones, butų gali
ma prirašyti devynios litanijos. 
Bet aš ir taip jaučiu, kaip Re- 
dak toris raukos, kad aš perdaug 
užsiplepėjau. w . •

Bet visi tie reiškiniai buvo 
niekis, socialistai liaudininkai 
ramiai sėdėjo, taikės su visa tuo, 
kuogeriausiai sugyveno su pir
mos gildijos šmugelninkais 
kunigais, it net ne jų pastango
mis buvo tas šmugelis iškeltas!

Bet moteries pareigas einan
čioji partija tuo nepasitenkino! 
Svarstant konstituciją — joj 
neparašyta, kad kam nors al
gas reikėtų mokėti, bet kad ku
nigams valstybė turi algas mo
kėti — konstitucijoj labai gra
žiai parašyta!

žemės reforma! O, ta žemės 
ręforma! Taip ir parašyta: že
mė tiem, kurie ją dirba. Ir gre
ta to pravedama, kad visi turtai, 
visos žemės, kurios priklausė 
klebonams ir vienuolynams, bu
tų sugrąžinta atgal. Su klebo> 
nais dar pusė bėdos—jis rep- 
]<iilui ištikus galėtų akėčias pa
sidirbti, bet su vienuolynai^ 
tai jštikrųjų Lietuvoj reikalai 
labai blogi. Vienuolynų yra 
apsčiai, ir jie žemių turi nema
ža, bet nelaimė — vienuolių nė-

ra! Kai taip, tai labai uoliai pi- dar šias eilutes pašant nėra Pi
liečiams yra . siūloma į 
keliauti, o patys — tai 
uuolynan neina. Juk, 
džiui, tokių krikščionių
kratų partijos vadų, kunigų, 
kaip Krupavičus, Bučys, Puric
kis,^Vailokaitis — tai jų nei su 
pagaliu vienuolynan nenuvary
si! Todėl nieko nuostabaus, 
kad tokiam garsiam, kaip Kre
tingos, vienuolyne tėra tiktai 
vienas vienuolis; garsiajame Pa
žaisliu vienuolyne (Kamendu- 

lių) ilgą laiką nebuvo nei vienok 
vienuolės kol pagaliau buvo iš
rašyta keletas egzempliorių ka- 
zimienečių iš Škotijos ir apgy
vendinta Pažaisli tfose!

Bet šventieji demokratai neis 
pas žydą išminties skolinti! Iš 
tų vienuolių žemių, kuriuose nė
ra. vienuolių, sugalvojo padary
tį— šventas Dieve, šventas mac- 
nas — ‘dvasinių vyriausybių 
bažnytinį žemės fondą’! ‘

Čia tai socialistai liaudininkai 
nebeištesėjo^ padarė žemyninį 
skandalą! pakėlė klausimą apie 
kabineto krizį. Kas iš to išeis,

noma, bet tik aišku, kad šioje 
motery beje atėjo tokia valanda, 
kada abi pusi suinteresuoti išsi
skirti. (Krikščionys su liaudi
ninkais, kaip žinia,'jau persisky
rė. Red). Einąs vyro pareiga* 

apdumtus ir išgydytas, ir šaly 
nustojęs visokio autoriteto. Ei
ną moteries pareigas — užėmė 
geras pozicijas, įsistiprino, su
ėmė organizacijas ir palaidąją 
publiką, suėmė mokyklą į savo 
rankas. Krikščionims motery* 
bės stonas nebereikalingas—jie- 
padarė savo!

Pasitaisinti prieš publiką, 
prieš visuomenę?.. O, tam yra 
bažnyčia, ambonas, tas pats 
‘.Laisvės’ redak toris kunigas 
Bučys, kurs šiuo tikslu nesigė
di viešai meluoti, kurs atėjus 
laikui, gal bus kanauninkas, 
pralotas, gal gaus parapiją ir 
taip pat nesigėdys jaunų mer
gaičių ir vos ištekėjusių mote
rų spaviedoti...

Lietuvos socialistai liaudinin
kai 'demokratai, savo žlibumu,x

savo pataikavimo politika, savo be toli ta gadynė, kada kiekvie- 
valios ir pasiryžimo stoka, neiš
pasakytai patarnavo klerikaliz
mui Lietuvoj, kuris auga ir bu
joja, jokios sienos ir gėdos ne
žinodamas! Jo įtaka gyvenime 
jau dabar pasiekė tokio laipsnio, 
kad dabar jokia laisvesnė kny
ga negali būti atspausdinta Lie
tuvoj, nes leidėjas ir prio ge
riausių norų bijo kunigų boiko
to!

z >•Ir jeigu nebus padaryta ko
kių griežtesnių žygių, — tai ne- siūlo!..

...........................  ■■ I • t

na laisvesnė mintis, kiekviena 
kilnesnė idėja turės bėgli iš Lie
tuvos už devynių marių!..

O kunigas Bučys, pasiėmęs 
vienon rankon rąžančių, kiton— 
švęsto vandens kaušą, skelbs 
atlaidus pardavinėdamas:

> —Visi kas ne su manim, tas 
prieš mane. O kas yra prieš ma
ne, tas yra tie latrai, kurie Lie
tuvą spirite mirko, kurie dievo- 
ibnimiflgcms lietuvaitėms sifilį

= Patriotizmas=
Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis
■ I0WA STATE £
■ SAVINGS BANK ■
■ Kapitalas ir Perviršis— ■
J $120,000.00.
■ S. E. Cor. Fourth and J

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

■ ■
m it n a ■ s ęs a ■ q aaaaaaaaaa

Pinigai Išmokėti lietuvėje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:

Tel. 123/5—M. Sodaįtienė 
Tel. 124/3—A. Duoba 
Tel. 124/10—V. Zeideinė 
8945—V. Pctkevičia 
9031—E. Ginaitienė % 
9958—T. Zdramaitė 
9986—J. Bukauskienė 
10040—O. Piaulakaitė 
1021 <4— J. Bukaitis 
10440—J. Margėms 

,10471—K. Jankus 
Šlapka.tiskas 
Dirgėla 
Petronis

10561—J.
10668—J.
10677—M. Vasiliauskiene
10689—J. Rušiunskas • 
10768—N. Volk
10792—J. PČtrauskas
10810—J. Sinkevičienė
10839—J.* Sopa
10878—E. Kanianaųjuute

Jokubeną t-

10887—M. Viškontienė
10888—J. Vaitikevičienė
10935—P. Monstvilova 
10945—A. Navi 'kas

10949—J. Pranskunas 
10952—J. Petrenas 
10971—P/ Senkevičienė 
10976—0. Belskienė, 
10984—K. Lauraitienė 
10987—jT. Aukštakalnis 
10998—A. Girdienė 
11019 K. Rutkauskas 
11030 --O. Urbonienė 
11045—T 
11052—J. 
11056—J. 
11073—B 
11083—J. 
11085 
11086
11082 J. Motuzas 
11097—F. Stakauskis 
11098—J. Sereivičienė 
1H08—B. Žakas 
11120 B. Paleckis 
11123—J. Ciudaras 
11124—A. Rimkus 
11144—A. Grebeliauskas 
11158—VA. Ludvičius 
11166—A. Likis 
11161 O. Brazausyte

Naujokas
Kreiveinė
Treinis
Dragūnaitė 
Jonaitis,

M. Ivanauskis
4£. Jerikiutė

p-

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujiena” ofise.

Pranešimas
Pranešu lietuviams, kad per

kėlom savo rūbų dirbtuvę po 
No. 2230 W. 22nd St., Chicago, 
III. Tad,, kam reikalinga siu
tas, ar kitokios drapanos, ma- / 
lonėkit nesivėluot su užsakymu, 
nes dabar turime visokių, pa
vasarinių ir vasarinių nrųiterijų 
didžiausiame pasirinkime, o 
kainos yra daug žemesnes, ne
gu pereitą metą.

i
Taipgi,, valome, dažomų ir 

luošiname.

PETER P. MANKUS,
2230 West 22nd Street, . > Chicago, III.

BALTIJOS-AMERIKOS
U LINIJA 9Broadvay. NevY>rk.NY LJ

SbILIETUVA. '
i PE& ELAMBURGAPILIANĄ

ARBA. LIEPOJĄ. *
Važiuokit visi parankiu ir tiesiu ke|tu 

Lietuviai važiuoja 1 Piliavą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) I 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN- | 

TA I KAMBARIUS j
ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ , 
POLONIA ....... '................... Vasario 22, 1022 j
ESTONIA ..........................  Kovo 8, 1922

TREČIOS KLASOS KAINOS Į: 
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ $110.00 
laivakorčhi ir žinių kreipkitės prie 

savo agento. yj
■M

KLEINDROę 
IB HALSTED. 20™ ST’S ■ M B. CANALPORT AVĖ *®

Krautu
vė atdara 
iki 6 vai. 

vakaro.

Neduodame
dealer’iams

BILE SIUTAS
Laišku ar telefonu užsa
kymų nepriimame

OVERKOTAS»

SIUTAI Visi single arbo double breasted 
stailo jauniems vaikinams ir dar puikesnių^ 
modelių senesniems. / 
tweeds, vvorsted ir kaš 
seržiahš, miera 32 
iki 46 po

ysto vilnono cheviots, 
[iero, taipgi mėlyno

$18.00

$2 DOVANŲ $2

T. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

OVERKOTAI yra kvolduoti’ užpakaliai ir visi 
vilnoniai ulsterette vyrams ir vaikinams. Už
pakalis ar aplinkui diržas, visokių naujų spal
vų, kaipo: pilki, rudi, heather ir tt., taipgi 
naujausių modelių ir juodų overkotų su akso
miniais kalnicriais. Miora nuo C *1 Q 
83 iki 46 po 4> ■ O-UU

Atsižvelgiant j pirmesnes parda- 
vojimo kainas, jus turite neatiaidi; 
drapanų pasirinkimų už $10.

PRANEŠIMAS f
Clevelando ir apiclinkes lietuviams. /'*

Nilo senai lietuvių laukiamas mieste Cleveland įsisteigė BaMr- 
nyacijų Biuras, kurio tikslas bus netik kad kam pakenkti iš vfrftmių 
biznierių, bet ir sudrutinti juos ir Biuro tikslas patarnauti sfoBms 
duodant teisingus patarnavimus kaip atsiimti gimines iš Lietuvei? ir 
tiems kurie važiuos Lietuvon, nurodyt, kaip geriausiai ir pigiausiai 
nusipirkti laivakortę, parūpint pasporftis ir visą kelionę, kad kelei
vis neturėtų jokių nesmagumų. Taippat kaip žemiausiu kursu pa- 

r siųsti Lietuvon pinigus. Musų žemas kursas ^linigų daug pagelbės 
tamistoms sugėdyti pinigų. Tad, norėdami gauvi apie tai žinių apsi
lankykite musų ofise, o gausit teisingą patarnavimą. Gyvenanti ki
tuose miestuose, reikalaukite listo kortos pinigų siuntimo ir kainos 
laivakorčių. *

Taippat, mainom ir parduodam namus ant farmų ir farmas ant 
namų. Turime farmų Michigan; Ohio ir Pendsylvania valstijose. 
Turime, tokių farmų, kuriose yra gyvuliai ir mašinos ir turime tokių, 
kuriose nėra —1 žodžiu, pagal žnvogaus turtą ir išgalę galime pri- 
taikint. ‘ i

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

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

P. SL šis ofisas randasi sale Garmaus bu^emėš, kampas Oregon 
Avė. ir 21st St., prie pat buvusios senos šv. Juugio bažnyčios.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros Uratus į savo namą dabar. Kaina stebė

tinai žem^ Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. 
Mielai apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I d c. 
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892, Chicago, III.

8614-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Losią Avė?

CHICAGO. ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET —

Tel. Kedzie 8992

Federal Bond 4 Land Company
Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per pait*, 
čekiais ar telegrarcais. /
Parduoda laivakortes į visą pasaulį. '*
Parduoda namus, žemes, farmas ir bondsus.

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

Chicago. Cicero.

, DABAR Bitas 
' didžiauirias ir 

fjefiaumas dak- 
tariikat) kny
gas parduodam 
už $7.00. LY
TIES MOKS
LAS, tai pir
mutinė knyga, 
kuri drįso ai
škiai pasakyti 
ir atvirai (iliu
stracijomis) į- 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir mote- 
rei žinoti apie 
savo i y 11: 
lyties organų 
i š s i v ystymą, 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 
moterų reika
lus : gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mą, jų ligas; 
meilės ir Sei
mo s visokius 
sekretus. Gra

žiai apdaryta; labai daug pa
veikslų, kaina $7.00. (2)

SVEIKATA, tni knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus, kū
ną. Jei norite savo organizmą 

pažint ir geroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai įsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 

kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.

% Matote, kad šitos knygos kai
nuoja $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; '2.00 gau
nat dovanų.

O jei norite' kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit bile 
vieną iš šitų; KAIP , RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta;$2. 
APIE ŽEMĘ ir KITUS SVIE
TUS; apd., $2. LIETUVIŲ 
PRATĖVIA1 MAŽOJOJ AZI
JOJ; a^d., $2. MEILfi ir DAI
LĖ; apd., $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd., $2.00.

Pirkit Knygas ir siųskit jas 
į Lietuvą! Jei mylit daug skai
tyt, tai reikalaukit musų DI
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA
LOGO. Jei mylit mokvtis ARITr 
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musų MOKYKLOS KATALO
GO.

Matote, kad mes visko turim; 
TIK PRISIŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupinsim.

AL. MARGERIS 
2023 St. Paul Avė. 

CHięAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland ' Avė., 2 lubos 

-Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, VyriiHtų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dresel 2880

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Q f įsa s 2201 W. 22tid St., kampai 8. 

I*nvitt St. Tel. Caoal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd Si, 

, Tek I^afayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-g Ned. 10-18 pietį.
j*— - ~

AvitiB 787

DR. MARY A 
OOMIATT—SA88.

Kąttk Mirti. || (MUf.mij.. Ir
»•! tM Mr« pnkUkBTlm. p. ■< 

NN W. BsitIm. HV

vakari liaklriant Mdildlanio, 
— 1

2 DOVANŲ $2

KRIOKIANTYSIS 
KOSULYS

Jus GALITE šį bei tą padaryti krio
kiančiam kosuliuil Neturite būt be 
pagelbos, kuomet baisusis paroxizmo 
kosulys kankina kūdikio kunedį. Gles- 
sco pagelbės nuo kriokiančio kosulio 
ir sutrumpins užpuolamąjį laiką.

Glessco išskirsto kraujo susimetimų, 
atidaro kvėpavimo pareigas, Prašali
na krupą i 15 minutų. 50c. visose vais
tinėse.

Glessco
For Coughs, Coldsand Group

.....-..... .......... 1 ■

Akly, Ausy, Nosies, Gerk
lės Kenksmingumai

Visokios rūšies gydy-/ 

mo žinovas — 23 įlie

tai prie States Street.

atitausau saugiai, tik
rai ir greitai savo speciališka meto
dą; tonsilis išimu prietemos miegu; 
akinius pritaikau, $5 ir aukščiau.

Reikalaukit veltui knygelės

Franklin 0. Carter, M. D.
120 So. State St.

Vai. 9 iki 5. Ned. . 10 iki 12

A c h e?
Kuomet kenti 

z galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą v 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos 

Arba kitokį skausmą, 
mėgink 

br. W Anti-Pain Pilis
One or two and the pain stops 

Contaln no hablt-formlno druos 
nave you tried Dr. Milės’ Nervine?

Aak vour

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Ava.
Tai. t Yarda 994

<0,a 8Jki 10 r- rytO- 1 W 8 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nadšlioj po

(pietų. Tel.: Oakland 1294
^~T|l —III i ---- -^9

DR. C. K. KLIAUGA 
dentistar 

IMI f*. Hahted SU CUea<«. DL 
Kumpaa 18*5i Si. 

▼alaadMi 8—11 ryta ir 1—f yaR. 
Phona Ganai 267 

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

Telephone Yarda 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted StM Chicago, DL

' 1 Telsphona. Boulevard 5051 i

Dr. A. Juozaitis, J
DEN TĮSTAS

Valandos: nuo 9 Ud 9 vaL vek*.
r®. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va-

Jį- Nedėl. pagal bu tarimo.
•261 80. Halsted St, Chicago, DL

PRANEŠIMAS
Dr. C. K. Cherrys
Dentistas ir Radiografas

W. 22nd St., Kamp. Leavltt
Phone Camd 6222

t įsteigė savo ofise pilnai aprū
pintą X-spind^lių laboratoriją.

Traukiama X-spindulių pavaiką- 
.‘^suradimui įvairių dantų, galvos 
ir žandų ligų.



Lietuviu Rateliuose
Socialistų prakalbos 

Bridgeporte
suUžvakar LSS. 4 kuopa 

rengė prakalbas Mildos svetai
nėje. _ Svečių susirinko pilna 
svetainė; visos sėdynes buvo 
užimtos ir visi pašaliai pilni 
stačių — nemažinus kaip 300

■. ■'■Rg-JgĮ J U . J . P _ ...... ■ n „ i .............

I Socialdemokratus už ^hii. kad NUO UNIVERSAL CHEMICAL 
jie ėjo į St. Seimų. Socialde
mokratai, kalbėtojo nuomone, 
kuri greičiausia yra teisinga, 
yra vienintelė Lietuvoj | 
ja, kuri nenuilstamai kovojo 
už laisvosios nepriklausomosios 
Lietuvos reikalus ir kuri gali 
pastatyti atatinkamų pasiprie
šinimą klerikalų nerupiems 
troškimams ateinančiuose rin
kimuose. Jis ragino klausyto
jus dėti aukas siųsti para
mų Lietuvos Socialdemokra
tams. Pertraukoje buvo ren
kamos tam tikslui aukos ir ta
po suaukota, regis $22.

Antroj savo kalboj kalbėto-

COMPANY

Ponas J. J. Krasauskas pra- 
parti- šo ipaskelbli sekamų praneši-

■ . 'ma:

NAUJIENOS, CM
,„■■■■ _ .p-. ...i.

PRANEŠIMAI.
m.

'I'.
Pėtnyčia, Vasario 10, 1922

Lietuvių Darbininkų Draugijos A- 
merikoj mėnesinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, vasario 11, 7:30 v. 
v. Semaičio salėj, 18ta ir Union ay.

— K. Rugis.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI SALIUNAS SU PARDAVIMUI (2) LOTAI Gary, 

restauranu, tarp didžiausių dirbtuvių. Ind., beveik pusdykiai iš priežasties 
Parduosiu iš priežasties, kad pirkau lotų savininko nelaimingo likimo, 
kįtą^ biznį su namu, tad šitą turiu Kainds klauskite žemiau paduotu ant- 

1 rašų. Minėti lotai randasi geroj 
vietoj, netoli nuo Broadway gatveka- 
rio, No. 59-60 Douglas Park 2 Black 
Gary, Ind. Norėdami pirkti. Klauski
te, J. Genis 202 Adams St. Westville, 
Illinois.

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

fcreitai parduoti.
ANTANAS STUKUS, 

1834^. 39th St. Tel.: Lafayette'3230

PARDAVIMUI SALIUNAS IR 
lunch ruimas su visais fixturiais, vie
ta gera, prie fabriko, įvairių tautų 
apgyventa, biznis gerai eina, gaji 
pirkti visa arba tik pusę.

4958 So. Wentworth Avė.
Tel Boulcvard 2398 Klauskit Elekso

“ Pranešimas”
šįuomi pranešu genb. Vi

suomenei, kad aš Jos. J. Kra- 
sowskią, Prezidentas Univer- 
sal State Banko, neturiu 
nieko bendra su Universal 
Gheinical Co. ir neesu jos 
direktorium.

Joseph J. KrasoAvskis“.

Į vietų pono J. Krijsoyv- 
_____ ____ jom- 

apie Danbininkn ’ panijos direktoriai pakvietė į 
, nurodyda-' direktorius vieną įžymų ame-

Svarbios prakalbos Roaelande Va
sario 12 d., sekmadienį, L. S. S. 137 
k p. rengia Strum-ilo svet., 158 E. 107 
St., dideles prakalbas, kad supažin
dinus visuomenę su politikos atmai
nomis, įvykusiomis paskutiniu laiku 
Lietuvoje, o taip pat ir su naujais 
apsireiškimais komunistų judėjime. 
Kalbės “Naujienų” redaktorius, P. 
Grigaitis. Pradžia lygiai t vai. po 
pietų. Jžanga visiems dykai.

REIKIA SIUVĖJO PRIE I
Abelno kostumeriško darbo.

911 W. 33 St.

ir visokių įsitikinimų. Juos su
traukė matomai du dalykai: 
kalbėtojau, kuris buvo seniai 
jau kalbėjęs visuomenei, P. 
Grigaitis, ir dvi 
kalbos tėmo®: 
įvykiai LietuAųj1 
nistų atsivepimas“. 
mas ištisas 
bdtojas 
abiejuose klausimuose ir klau
sytojai daug pasinaudojo iš jo 
kalbos.

Pirmajai temai jis pašventė 
dvi valandas; jis trumpai, bet 
nuosakiai ir aiškiai peržvelgė 
Lietuvos Konstitucijų, Steigia
mojo Seimo sudėtį, jo darbus 
ir tų darbų reikšmę Lietuvai. 
Lietuvos konstitucija, apskri-1 
tai, plati ir gili, duodanti dar- ICKię. Kitaip sakant, jie pripa-; Kriaučių Kliubas S. P. rengia va- 
bininkams pilnos galimybės ko* žįsta Socialistų Partijai teisy- karQ sa plačiu programų sekmadienį, 
veli už savo teises ir gerinti (bę ir tuonii pripažįsta, kad jie' AvĮ “Klžia’Ts 
savo padėtį; bet joje įrašytie
ji paragrafai leidžia Lietuvos 
atžagareiviams paversti į nie
kus visas konstitucijos teikia
mas piliečiams laisves ir tei
ses. Ačiū šitiems konstitucijos 
prierašams kuriuos Steigiama
sis Seimas gamino apie per 
dvejus metus laiko ir kurie 
dabar visi jau yra arti užbai* 
gimo, Lietuva turi karo sto
vį, kur kiekvienas komendan
tas ir nuovados viršininkas tu
ri teisės elgtis su 
elgia su jais, kaip 
ras ir jo tarnai.

Žemės reforma 
kia, 
kams, 
kams ir 
mažesnieji dvai’ai nebus 
narni; dvaro savininkas 
liks geresnę žemę sau, 
žemiams bus atiduodama 
čiausia žemė, trž kurią 
ninkui bus užmokėta iš 
niaus tų, kurie jų paims; tai
gi Lietuvos biednuomenė, kaip 
buvo be žemes, taip ir bus. Bet 
už tai <gaus žemės kunigą^ ir 
vienuolynai — visos tos žemės, 
kurios kadai tai priklausė baž
nyčiai, o jų priklausė labai 
daug’ — apie pusė Lietuvos 
žemių, — bus grąžinama Baž
nyčios fondan.

Lietuvos švietimo reikalai 
prabaščių glo- 
gales būti tik 

prabaščiaus liu- 
geras katalikas,

I vietų pono j. Knis 
akio Universal Chemical k

įdomios jo 
“Paskutiniai 
ir “Komu- 

Kalbėda-
is valandas, kai- 

nušvietė daug dalykų

žmonėmis ir 
elgdavos ca-

padaryta to- 
kuri patinka dvarinin- 

pasiturintiems ukinin- 
ypatingai kunigams;

dali- 
pasi- 

o bc-
pras- 
savi- 
kiše-

bai: mokytoju 
tas, kas turės 
dymą, kad jis 
nežiūrint to, ar jią mokės mo
kyt ar ne; o jei per neapsižiū
rėjimą pakliūtų į mokytojų 
tanpą toks, kuris turi noro ne 
tarnauti savo prabaštėlio už
mačioms, o mokinti, tai to pri
žiūrės kunigų valdžios paskir
tas inspektorius ir jo rekomen
dacija tas mokytojas bus at
statomas nuo vietos.

Už šituos ir Jutus nevyku
sius St. Seimo darbus kalbė
tojas kaltina nė vien krikščio
nis demokratus, o ir liaudinin
kus, padėjusius krikš.-demo- 
k ra tams juodus įstatymus pra
vesti, iž bolševikus komunis
tus, atsisakiusius dalyvauti St. 
Seimo rinkimuose ir keikusius

*
BRONISLOVAI ŽIMANČŲJS

Mirė ketverge, vasario 9 d., 
1922, 6:30 vai. rytmetyj, apie 
4 ir pusė metų amžiaus. Pali
ko dideliame nubudime tėvus, 
Joną ir Marcijoną Žimančius; 3 
seseris Juzefą, 5 ir pusės m., 
Oną apie 3metų, ir Stanislovą 
1 m. ir 7 mėnesių.

Laidotuvės įvyks subatoj va
sario 11 iš namų 1711 S. Union 
A ve., 8:30 v. ryto į Dievo Ap
vaizdos bažnyčią, po pam-aldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse. '•

Nubudę tėvai
J. ir M. Žimančiai.

Į partijos programų, 
mas į tų juokingų padėlį, k u-' rikonų daktarų, kurio vardas 
rioj komunistai atsidūrė. Jie bus paskelbtas vėliaus, kada 
pasitraiikė iš Socialistų -parti-* jis bus užtvirtintas kai|x> di- 
jos dėlto, kad Partija jiems (rektorius, 
reikalaujant atsisakė išsižadė
ti savo mini malinių reikalavi
mų, sakydami, kad v|labar mi
nimaliu reikalavimu 
pitalizmo nugriovLm 
bar Darbininkų N 
grame apie aayo' minima-

yra ka-( 
o da- 

ijos pro-

Un rsal Chem. Co 
Valdyba.

Pranešimai
C

Lietuvos Mylėtoju Draugystės susiL 
» v . , . » *— --------  -• vai.Ij programų nei neužsimena; vakare Antano Urbono salėj, 3338 S. 

jame jie skelbia, tik daug ne- 1 £7burn. .A.v9.‘ Visi draugai riialonė- ... .... . „ ... , k‘te būti laiku, nes turim daug svar-
uskesnej formoj, Socialistų bių reikalų apsvarstyti; taipogi atsi- 
Partijos minimali programa,1 naujų draugų prisirašyti.
dėl kurio jie partiją buvo ap- _________
leidę. Kitaip sakant, jie pripa-’ Kriaučių Kliubas S. P. renida va-

, H ,-------------- Pradžia 7:15 v. vak.
klydo. Bet savo darbais ori- .Programa dalyvauja J.‘Čepaitis, At
pažindami socialistams teisųbe ' p?naJ?u‘J,-s’nr,'!a,.'y Juoz. Spi- 

... . , , . \\ • t,la’ Birute Briedis ir Bijūnėlio Kvar-ir pripažindami savo klaidas, tetas. Pelnas skiriama^ Viešojo 
— Komitetas.žodžiais socialistus kuo biau- Knygyno naudai.

riausiai kolioja toliau ir apsi
meta, busią jie jokios klaidos 
nėra padarę — jiems trūkstą 
drąsos prie savo klaidų prisi
pažinti.

Per visas tris valandas sve
čiai su atsidėjimu klausėsi. 
Kalbėtojo suteikti faktai ir tinęs žvaigždės Pa'^alpo^KHubas"šeš- 
sveiki išvadai jiems puolė į ladLenj’ vasario 11 <1- Meldažio salėj, 
£irdį. Tas reiškia, kad bergž- reckio. 
džio šurmuliavimo laikas jau 
pasibaigė ir darbininkai prade-

Englewon<l. — S. L. A. 251 Kuopa 
rengia didelį Balių (su vargonais) 
šeštadfenį, 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-

2242 W. 23rd Place. Muzika F. Ja- 
------- . Visus kviečiame atsilankyti.

— Komitetas.

Veikalo “Susiprato” repeticija 
įvyks šeštadienį Vasario 11 d., 8 v. 
vakarą Raymond Chapcl svetainėj, 
816 W. 3Ima gatvė. Visi lošėjai 

.būtinai pribukite.-
—• P. Petraitienė.

PARDAVIMUI

ASMENŲ JIESKOJIMAI
RENDAI OFISAS — 3 kam

bariai — gera biznio apielinkė, 
Halsted ir 35th Sts. Kreipkitės: 
Eagle l^en’s Shop, 3452 South 
Ilaisted St. į

PARDAVIMUI BUČERNfi ir GRO- 
serne visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. Parduosiu pigiai. 
Priežastį pardavimu patirsit ant 
tos.

Atsišabkite:
2722 W. 47th St.

Phonc Lafayette 5864.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
labai geroj vietoj, ant kampo. 
Biznis išdirbtas per daugelį me
tų, priežastis pardavimo patir-r 
site ant vietos. Atsišaukite. 
3465 So. Mrogan St.

PARDAVIMUI 40 AKERIŲ 
farma netoli Doniphan, Mo. Ge
ri budinkai. Kaina $1,650. leng
vi išmokėjimai, W. A. Sydle, 
sav., 1548 S. Tumer Avė.

vic- PARDAVIMUI SALIUNAS; LA1- 
sniai užmokėti už metus laiko; lysas

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ 
rhedinis namas 4 ir 4 kambarių 
flatai.' 520 W. 43rd St. Barge- 
nas. Kaina $2,800.00, W. A. 
Sydle, sav., 1548 S. Turner A<

ant dviejų metų; 4 pragyveninvuįJ* 
kambariai. Pardavimo priežąstia --

JIEŠKAU SAVO MOTERIES Be
sės ir dukters Jonės. Girdėjau, ka< 
prasišalino su boljeminu. Pirmiaus 
gyveno 1626 So. Rublo St. Kas pa- 
tSnvysite tokią moterį su penkių me
tų mergaite, meldžiu pranešti. Aš 
nejieškau savo moteries, bet dukters. 
Paul Stankus, 1517 So. 51st Avė. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI BUČERNfi IR 
grosernė. Vieta apgyventa visokių 
tautų, biznis išdirbta per ilgus me
tus; parduosiu pigiai.

Kreiptis
716 W. 31 st St.

važiuoju Lietuvon.
Kreipkitės ,

3404 So. Morgan St.

VAIRUS SKELBIMAI
ANTANAS RADZES

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

240 W. 51st St, 
Chicago. " (

PARDAVIMUI BUČERNfi IR 
grosernė, pigi renda, biznis išdirb
tas, yra trokas ir visi parankamai. 
Atiduosiu už pigią kainą, nes turiu 
greit parduoti, — važiuoju į Lietuvą.

10701 So. State Str.,
• Roseland, 111.

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

10822 S. Michigan Avė., 
Rošcland, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių apgyventoj vietoj, biz
nis išdirbtas per ilgus laikus, 5 
kambariai pragyvenimui. Atsi
šaukite 3201 S. Auburn Avė.

' pardavimui Valiūnas 
labai geroj vietoj; biznis išdirb
ta per daugelį metų. Priežas
tis pardavimo — lifra. Kreipki
tės, 3601 North»Ave.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 flatų 6 ir 6 kambarių ir skiepas. 

‘Furnace šiluma, ir kietmedžio bai
gimo. Elektra, skalbyklos, pagal šių 
dienų reikalavimus.

Kaina $7,800.00.
4737 W. Polis St. arti Cicero Avė. 

Pirmos lubos. 
t------------------

lykams virtus jiems nesunku 
bus pasiekti to idealo, kurį 
kalbėtojas atkartodamas pa
brėžė — darbininkų • klasės 
vienybės, jos bendro fronto ne 
tik prieš ekonominius jos iš
naudotojus, o ir prieš juodą
ją žandarui kunigiją.

irdėjęs.

T()WN OF LAKE. — Viekšniečių 
Kliubas rengia didelį balių šeštadie
nį .vasario 11, J. Laurino salėj, 4512 
S. Hermitago Avė. Pradžia 6 vai. 
Vak. — Komitetas.

Lietuvos Našlaičiu 
Naudai Bazaras.

Viešos prakalbos, kalbės F. J. Ba- 
gočius ir kiti įžymus kalbėtojai 
Town of Lake, Elijošiaus svet. 4600 
So. Woo<J St. pėtnyčioj, vasario 10, 
8 v. vak. Rengia Ch. Lietuvių Ta- 
r$>a. *5*

JIESKO KAMBA
AVIENIS VAIKINA 

ko kambario South arba 
Side'. Geistina, kad būt 
kambaris ir apšildomas. Meldžiu 
praneštai, J. A. Birshton, 3026 
Emerald Avė. Tel. Bvld. 9595.

JIEŠKAU ičStBARIO SU VAL- 
giu arba be valgio jauna moteris, ir 
turiu šešių metų mergučių.' Mylė- 
Čia, kad kur maža šeimyna arba ar
čiau prie''dirbtuvių. Jeigu kurio tu
rėtų tokių vietą, labai prašau atsi
šaukti per laiška, pž ką dideliai bu
siu dėkinga, J. W.', 827 W. 33 St.

jies-
North
geras

ČIA TIKRAI SPECIALAS.
Parsiduoda bučernė ir grosernė, 
su namu ar be o; geroje 
apielinkė. Atsišaukite pas A. 

 

Grigas, 3114 Halsted St* 
------------------------- ...... .

- PIGIAI
Parsiduoda aprėdalų krautuvė (Dry 

goods store), geroje apielinkė, ge
ras biznis. Parduosiu pigiai, -arba 
priimsiu į mainus: namą, lotą ar au
tomobilių. 

Atsišaukite pas
A. GRIGAS, 

3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
visokių tautų kolonijoj. Aplin- 
kui'daug šapų. Biznis geras ir 
pelningas. Pardavimo priežastis 
— važiuoju Lietuvon, 10301 
Cottage Brovė Ave.y

LENGVAS PIRKIMAS 2.įų PAG. 
po 5 kambarius, Nauias Muro Na
mas Brighton Parke, elektra, vanos, 
cementuotas fklepas ir tt. Kaina 
$8.000. Rendos neša $840 metams; 
išmokėjimai $67.00 kas 3 mėn. No- 
rintilms pirkti South Side namą 

turime didelį pasirinkimą; kaip 
apartmentiniu taip įr biznio namu, 
viažy ir didelių, nešančių nuo 10 iki 
2o% nuošimčių.

6202 Cottage Grove Avė.
Klauskite Mr. Slonksnis, 
Tel. Fairfax 600
Po 6 vak. ir nedėlioj Yards 2242

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 

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

1922 S. Kedzie Avė.

JIESKO PARTNERIU
Sidabrinis Balius, rengiamas Lie

tuvos Dukterų Draugystės bus šešta
dienį vasario ll d. Mildos salėj, 3142 
So. Halsted St. Pradžia 7:30 v. v.

— Komitetas.

BLUE CROSS CAB ASS’N PEL- 
no $100.00 j ^avaite; mokestis $5 į 
mėnesį įstojimo moKesties. Mos pa
rūpinama Cabs ant mėnesinių išrųo- 
kėjimų. Nepraleiskit progos nepa
matę musų Atdara visuomet.

BLUE CROSS CAB GARAGE, 
2356 Lincoln Avė.

Dr:stčs Palaimintos Lietuvos susir 
. rinkimas bus laikomas sekmadienį, 

rupesniu vasario 12, 1 v. po pietų; Malinausko 
ruošiamas ateinantį sekmadie- s.- Jnariai

* gVlA/'inmi Clioįvinlžh loi

nj Bazaras žada būti gana gra
žus ir įvairus. Įvairių daiktų

Chicagos Komiteto Lietuvos
Našlaičiams šelpti

kviečiami susirinkti laiku.
* — Rašt.

Bazarui yra jau daug priduo- Chicagos Lietuvių Draugystės Sa- 
ta komitetui, dar (langiau yra įvyks sekmadienį, vasario 12 d., 2 v. 
prižadėtų ir be abejo bus lai- po py*tų Związok Polek svet. 1315 N. 
ku priduota, žinoma, juo dau-1 Ashlan<l Avc' 
giau bus atgabenta įvairių dir- , 
binių, to Bazaras bus įdomes
nis ir muulingesnis. Deltogi kas susirinkimą vasario 12 d. Augusto 
galėtų ir norėtų dar šitą paau 
koti, malonėkite priduoti, p. N. įy’tk 
Valančauskienei, 3246 S. Hal
sted S t.* (trečios lubos) arba 
Bazaro dienoje vasario 12, at
nešti 1____  ____ ______
prasidės 5 vai. vakaro.'

Rengėjos tikisi, kad visuo
mene parems tų latxiaryb6s Ba- rengti panašių vakarų, kad nepaken-

komi totui, dar daugiau yra jvyks sekmadienį
1 i *i i • i i • i „i a J n • i

I Ashland Avė. 
atsilankyti, bus svarbių reikalų.

— Sekr. A. Lungevič.

S. L. A. 176 kp. laikys mėnesinį

Pociaus svetainėj, 3824 So. Kedzie 
Avė. Malonėsite visi nariai atsilan-

— Ben. Andrešiunas, prot. rašt.

D. L. K. Keistučip Paš. ir Polit. 
Kliubas, rengia pramogų vakarą su

REIKIA DARBININKĮĮ
MOTERŲ

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

REIKIA MOTERŲ OPEREI- 
terkų prie dresių ir andarokų. 
Standard Dress & Skirt Co., 
Room 204 — 600 B'lue Island 
Avenue. •

PARDAVIMUI RESTAURA- 
nas, saliunas ir geras rooming 
namas. Daro gerą biznį, turi 
parduoti pigiai. Važiuojame Ca-

I ’ ' . ..ll Zv 'i A I ‘

nadon šia sakaitę 2508 Clybourn 
Avenue.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI ARBA MAINY- 

mui 3 automobiliai: vienas lemezi- 
nas ir 2 vasariniai, parsiduoda pigiai 
arba mainysiu ant 
nes,

PARDAVIMUI BUČERNĖS 
fixtures, už prieinamų kainą, 
8x10 baksas, murmuro vidus ir 
tt. Frank VVaindl, 6644 West 
Roosevelt Rd,

PARDUODU 3 PORAS “Tex- 
as jaučių ^ragų” pagražinimams. 
Puikiai apdirbti skūra. Kreipki
tės 3301 Wallace St., Adomas 
Galimskas.

KXTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė 

beveik už pusę kainos. Biznis iš
dirbtas per labai ilgą laiką. Yra 3 
skalės, bara\, ice bax, arklys su veži
mu, viskas pirmos klesos, 6 kamba
riai pragyvenimui. Verta $2,800.00, 
parduosiu už $2,200. Kreipkitės

1810 So. Peoria St.
Klauskit J. Bru

NAMAI-

saliuno ar kit
C. P. SURO

3346 So.
Chica

PARDAVIMUI 6 KAMBA- 
rių- mūrinė bungalow, balta 
maudynė, furnace apšildoma, 
cemento skiepas. Kreipkitės: 

6630 So. Mozart St.

Dabar laikas įsigyti gerą
, namą

Pradedam budavoti 10 mūrinių na
mu ant 2-jų aukštų po 5 kambarius, 
skiepas ir aukšta pastogė —- žodžiu, 
viskas vėliausios mados įtaisyta. Da
bar tękiu namų kaina $12,000.00 iki 
$14,000.00. Mes. gi Šiuos namus par; 
duosime tik po $8,475.00. Norintieji 
pasinaudoti proga, nepasivėluokite, 
nes dabar dar yra< laikas pasirinkti 
tinkama vieta. I>otų turime ne vie
noj vietoj. Jei tamista turite lotą, 
mes tokį pat namą pabudavosime už 
$7,775.00. Turime ir pagyventu na
mų irgi už pastebėtinai žemą kainą 
parduodama.

Ofisas atdaras:
Nuo 8 vai. rvto iki 9 vai. vak. 

JOKANTAS BROS., 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674.

MOKYKLOSmo loto bučer- 
io kokio biznio.

SKI & CO., 
st4d. St.,

Designing, kirpimo, litavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

Musų sistema yra geriausia. M 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja (r siuva

DIDŽIAUSIA 
Mokykla Chicago j

T0WN OF LAKE 
Pardavimui namas, krautuvė į įktuaiiš’_____ . .

ir tuščias fintas, gera apielinkė, "Ską’li
Minkštų gėrimų parlor.

5301 S. Paulina St.

lygų. Išmokinam į trumpą lancą ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str„ ant 4 lubų.

PARDAVIMUI BEVEIK NAUJAS 
mūrinis namas 2 pagyvenimų po 5 
kambarius: furnace šiluma, elektros 
šviesa, maudynės, cementuotas skle- 
pats ir viskas įtaisyta pagal naujų 
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 BUČERNfi ‘ IR 
grosernė. Vieta išdirb per daug 
netų. Parduosiu už teisingą pasiu- 
ymą. Biznis cash.

1334 W. 61st St. 4 
Tarpe Racine Avė. ir Loomis St?

P-lis E. KAZLĄUSKAITRS 
LIETUVI1KA

Siuvimo ir Kirpimo> MOKYKLAREIKIA DARBININKŲ
_ į i ~l- i_ u—i — — —

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.

Mildnc <?nlr>n ‘ Ibr/nrns 1 ,abai pra*iu P™Kr‘™u vasario 28 d., Mildos šalin. Bazaras (Užg{lvėnių vakarą) mq Meldažio 
svet. Visas pelnas skiriamas šelpi
mui Rusijos baduolių. Meldžiame ki- 

i tų kliubų ir draugijų tą dieną ne- 
i kus vieni kitiems. • .

— Vakaro Komisija.
Gelbėkim Lietuvos Našlaičiui.

Chicagos Komitetas Našlaičiais 
Šelpti rengia rankų darbų ir nam-ie 
gamintų valgių bavarą vasari-) 12 d. 
1922 m. Mildos abiejose svet liuese. S. 
Halsted ir 32-ros gatvės, šiuunii 
kreipiamės į gerbiamą visuomenę, 
ypatingai Chicagos ir kitų na m'ii ir 
nvestelių moteris ir mergaites melž
dami paaukauti pagal savo išgalę ke
lis, arba nors vieną kokį di-iesnj ar 

,mažesnį rankų dirbinį ar namie ga
mintą valgį aukščiau minėtam oaza- 
rui.

Išdirbinius meldžiame siųsti antra
šu: ,N. Valančauskieno 3246 S. Hals
ted Str., Chicago, III. (3-čios lubos), 
arba, kam parankiau®, atnešti dieno
je bazaro tiesiai j svetainę, kuri at
sidarys 5-tą vai. po pietų.

Siunčiant išdirbinius malonėkite 
pridėti savo pilną vardą pravardę ir 
antrašą, taipgi kainą už kiele galima 
parduoti. Geistina butų kad išdirbi
nių kainos nebūtų peraukštos, kad ne 
apsunkintų išpardavimo.

—Bazaro Rengimo Komisija.

žarą gausiu atsilankymu, nes 
visas x jo pelnas eis Lietuvos 
našlaičiams šelpti. ■—

VYBŲ IR MOTERŲ
REIKALINGA VEDUSI PORA 

arba gera gaspadinė dirbti ant ūkės. 
Gyvenimas geras ir mokestis gera. 
Ūkė randasi netoli Chicagos miesto. 
Kreipkitės pas

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

Chicago, III.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
saldainių krautuvė, visokių tautų tirš
tai apgyV6nta, Brighton Parke. Iml
iai pigiai; priežastis pardavimo, pir
kau savo namų su bizniu ir einu į sa
vo namą.

Kreipkitės:
3302 W. 38th PI.

A. 't A. j 
VACLOVAS PETRULEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 7 d., 7 vai. vak. Passa- 
vant Memorial Ligonbutyj, pa
likdamas didžiausiame nubudi
me brolį Joną ir brolienę Do
micėlę ir tris pusbrolius Ame
rikoj ir tris
Paėjo Kauno rėd., Telšių ap., 
Triškių par., Stauvilų kaimo. 
Laidotuvės atsibus subatoj, va
sario 11 d., 1 vai. po pietų į 
Tautiškas kapinęs.

Lavonas randasi po No. 833 
— 33rd PI. Gimines, draugus 
bei pažįsta^nus kviečiame daly
vauti laidotuvėse.

seseris Lietuvoj.

E R B. Naujienų skai
tytojom ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti | tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Susivienijimas Bridgeporto Draugi
jų statys scenoj “Blindą ’, svieto ly
gintojas” kovo 12 diena, Sv, Jurgio 
salėj. Visas pelnas skiriamas dhiea- 
gos Lietuvių Auditorijos pastatymui. 
Prašome kitų draugijų tą dieną ne
rengti vakarą, kad nepakenkus šiam 

svarbiam reikalui.—Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ
*_________ VYRŲ

VYRŲ REIKIA IŠSTOJIMUI į 
Surface Cab Co. Gali padaryti $100 
į savaitę. ' Didelė proga žmogui su 
mažu kapitalu. Patyrimas nereika
lingas. Kreipkitės,

* 5 N. LaSallc SU 
Room 808, M r. Craig 

Tel. Main 3798

PARDAVIMUI BUČERNfi IR 
grosernė, labai gražioj vietoj, viso
kių tautų kolonijoj, taipgi sykiu par
siduoda ir Fordas. Parduosiu labai 
pigiai; pirmas teisingas pasiūlymas 
bus neatmestas. Pardavimo prieža
stį patirsite ant vietoj Atsišaukite: 
į Naujienų Bridgeporto/Skyrių No. 84

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

NASLfi PRIVERSTA PARDUOTI 
20 akerių farmą mylios nuo Pull- 
man, Mich. prie P. M. jęeležinkelio, 
6 kambarių namas, didelė bamė, ga- Į 
Ii augint ką tik nori. Išlygos pagal 
sutarimą .

ERLANSON,
6221 Carpenter St., 
Tol.: Normai 8812.

Mokinai kirpti, siūti, pritaikyti It 
desinuoti drabužius moterims ir 

„ vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

į sutarimą.
EVELYN ACADEMT OF 

GOWN -DESIGNING
Room 402, 59 E, Adams SL, 

Tel:. Harrison 142^ Chicago

WEST S1DE
Parddbsiu arba išmainysiu 4 fia

lų mūrinis namas: gasas, elektriką, 
maudynės ir garadlius. Kaina 
$10,500. Rendos $125.00, išmainysiu 
ant autom-obiliaus, loto, arba biznio. 
Atsišaukit pas Abramavičių 2015 S. 
Robey St.

“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 susirin
kimo, subatos (vas. 11) 7:30 v. vak.

PALACE GARAGE, 
724 W. 19th St.,. 

Chicago.

REIKALINGA ft BUČERIS; 
kuris supranta savo darbą.

Atsišaukite:
634 W. 35th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, aplinkui nėra saĮiu- 
nų per cielą bloką, 
tas per daug metų, 
brangiai. Pardavimo 
sutikimas partnerių.

Kreipkitės:
3328 So. Halsted St.

Biznis išdirb- 
Parduodu 
priežastis,

ne- 
ne-

WASHINGTON PARK
12 flatų mūrinis kampinis namas 

po 6 ir 5 kamabrius: elektriką, mau
dynės, gasas. Rendos $9,200.00 ant 
metų. Parduosiu arba mainysiu. 
Kaina $39,000 00. Ix>tas 50x125. 
Atsilankykit arba rašykit pas

Abramavičių, 2015 S. Robey St.

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos biz- 

niavoms merginome, paaisiuvimui 
sau dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2417 Madison Street, 
6205 S. Halsted St

Kreipki 14s ypatiikai arba rašy
kit išlygų paklaufldamL

Sara Patek, plrmdninki.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj. Biznis išdirbtas 
per daugeli metų. Priežastis parda
vimo savininkas turi 2 bizniu.

3650 Kedzie Avė.
Phone Blvd. 0120.

NAUJAS MŪRINIS NAMAS, su 
sun parlors, cementuotas, skiepas, 
elektriką .maudynės naujausios 
dos įtaisymai. Rendos $200 ant 
nėšio. Parduosiu už $13,500.00.

Abramavičia
2015 So, Robey St.

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

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

ma- Sunaudokite liuosus vakarus pūsi
mą- mokinimai. Moke|ti«ų prieinama.

| Waitcnes Preparatory School,
1 45®9 So. Ashland Ave^

* Chicago, III. )

• , • x • •




