
F i r s , L i t h i: a n 1 a n Dailu i n America

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., under the Act of March 8, 1879.

First Ltf ‘ nia n Daily i n America

naujienos
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Firmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje
- -

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
........... ........ ................. . ........... ................ .......

VOL. VIII. Kaina 3c Chicago, III., Panedėlis, Gruodžio-Deccmber 12 d., 1921 No. 289

Lietuvos ministeris Purickis rezignavo
Keturių valstybių sų 

jungų jau įkurta

gos sutartį dar turės ratifikuo
ti Jungi. Valstijų senatas.

Nori uždaryti immigraciją.
Chicagos Liet. Darb. Tary 

bos konferencija.
Socialistas gauna Nobelio 

taikos dovaną.
Lietuvos žinios

Brazilija pripažino Lietuvą!
Francija veda slaptas derybas 

su Rusija

Lietuvos užsienio reikalu 
ministeris rezignavo. I

Rašytoja žemaitė palaidota 
Mariampolėj. Brazilija pripaži 

no Lietuvą.

(Telegrama Naujienoms)
WASHINGTON, gruod. 10. 

(Liet. Inforin. Biuras).— Lie
tuvos užsienio reikalų ministe
ris kun. Dr. Juozas Purickis re
zignavo šiandie. Kabinetas 
(ministerija) jo rezignacijų 
priėmė.

Brazilija (Pietinės Amerikos 
respublikoj) pripažino Lietu
vos nepriklausomybę de jure.

Paskilbusii Lietuvių lašylo- 
ja Julia Žimantienė-Žemaitė, 
kuri mirė gruodžio 7 dienų, ta
po palaidota Mariampolėje

________ '
Kaip tik Francijai pasisekė 

padaryti atskirų sutartį su 
Turkijos nacionalistų valdžia 
Angoroje, jos diplomatai tuo- 
jaus atkreipė savo domę į 
Rusiją. Jau pirmiaus buvo 
Genevoje pasitarimų su Rusais 
ir kaip rodo čia gautosios ži
nios, Francijos ambasadoriui 
Varšuvoje tapo įsakyta pasirū
pinti, kad Lenkijos ambasado
rius Maskvoje pasakytų sovie
tų valdžiai, varde 
niekučius dalykus.

Franci jos

(Lietuvos užsienio reikalų 
ministerio kun. Purickio rezig-

Sovietų valdžios sutikimas 
pripažinti caro valdžios skolas 
buvo ženklu Francijos laimėji
mo. Specialinė misija nėra 
svarbi savo sąstatu, kad atkrei- v
pus kieno-nors atydų, bet ji tu
ri galių atlikti tokius dalykus, 
kurie privestų prie pripažini
mo dabartinės Maskvos 
žios.

Gautomis iš Maskvos 
mis, nors nesurišdama 
oficialiniais prižadais,
ja davė suprasti, kad kaina pri 
pažinimo sovietų valdžios bus 

; tarp kitko Rusijos pripažini
mas caro skolų ir priėmimas 
Versailles sutarties. Talkinin
kai gi tada padiktuosią Vokie
tijai kokia kontribucijų ji turi 
užmokėti Rusijai.

va Id-

ži mo
savęs 

Franci-

Hymanso 
klausime, i 
Gene vo j c, Į 

tų pro jok
ias priė- 
padarytas

priėmimo antrojo 
projekto Vilniaus 
Lietuvos delegacija 
prie tautų sąjungos, 
tų buvo priėmusi, 
mimas galbūt buvo
su žinia ir pritarimu užsienio 
reikalų ministerijos. Betgi pa
čioje Lietuvoje, o taipjau tur
būt seime ir ministerijoj, kįlo 
tam projektui didelis pasiprie
šinimas ir ministerija buvo pri
versta tų projektų atmesti. Po
rų dienų atgal buvo pranešta, 
kad ministerija radusi tų pro
jektų nepriimtinu. Delei atme
timo to projekto, Purickis vei
kiausia ir rezignavo. Jis yra 
klerikalas ir yra nariu Steigia 
mojo Seimo. Kas bus paskirtas 
užsienio reikalų ministeriu dar 
nėra žinių).

Keturių valstybių sąjunga 
jau įkurta.

perSutartoji sąjunga veiks 
dešimtį metu. Anglijos-Japoni- 

jos sąjunga panaikinama.

Francija veda slaptas de 
rybas su Rusija.

Nori atgaivinti senųjų Franci- 
jos-Rusijos sąjungų.

Francijos diplomatams, kaip 
matyt, vyksta laimėti net ten, 
kur nepasisekė ir Napoleonui. 
Kuomet viso pasaulio akjs yra 
nukreiptos į Washingtoną, kur 
dabar yra laikoma nusiginkla
vimo konferencija, Francija 
tuo laiku pasiuntė savo slap
tų diplomatinę misijų į Rusiją. 
Vokietijos valdžios rateliai 
yra labai susirūpinę gautomis 
slaptomis žiniomis, kad Fran-

\VASHINGTON, gruod. 11. 
— Keturių valstybių sąjunga 
yra jau įvykusiu faktu. Visokie 
skirtumai jau tapo išlyginti ir 
sąjungos sutartis tapo paga
minta. Sutartis dar nėra pa
sirašyta, bet ji jau yra priimta, 
į tų sąjungų įeina Anglija, 
Jungt. Valstijos, Francija ir 
Japonija.

Sulig sutarties, tos valstybių 
sųjungos tikslu yra palaikyti 
ir pagerbti viena kitos teises ir 
interesus Pacifiko vandenyne. 
Jeigu gi tarp šių kurių valsty
bių iškiltų kokie-nors nesutiki
mai, kurių negalima butų išri
šti diplomatiniais keliais, tai 
tie ginčai bus svarstomi ir ap
tariami bendroje visų keturių 
valstybių k o n f e renc i j () j e.

Jeigu kurios nors šių valsty
bių teisėms grūmotų pašalinė 
valstybe, tai tokiame atsitiki
me veiks išvien visos keturios

gruodžio 2 dienų, tikslu pri
kalbinti Rusiją atnaujinti se
nąją Rusijos-Francijos sąjun
gą-

Ši sutartis 
tį metų . Po 
kurios uores

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit vist 
Gaunamas Naujienose

Kaina 5c

veiks per dešim
to tos valstybės, 
pasitraukti, iš sų- 
padaryti tai po

metų laiko perspėjimo apie pa
sitraukimų.

Šių sutartį turi, ratifikuoti 
visos keturios valstybes. Kada 
bus apsimainyta ratifikacijo
mis, tada bus panaikinta dabar 
gyvuoja iti Anglijos-Japonijos 
sąjunga.

Šilų keturių valstybių sųjun-

WASH1NGTON, gruod. 11. 
— Atstovas Jobnsoii, pirminin
kas atstovų buto immigracijos 
komlieto, vakar įnešė Dilių, ku
riuo visai užrdaiidžiama immi- 
gracija (ateivybė) į Jungt. 
Valstijas per tris metus.

ryteCHICAGO. — Vakar 
Meldažio svetainėje įvyko 
cagos Lietuvių Darbininkų 
rybos konferencija, kurioj daly
vavo 38 delegatai. Priimta ke
lios svarbios rezoliucijos, pas
merkiančios reakcijų Lietuvo
je, taipjau nurodančios reika-

Bilius daro išėmimą tik vy-(lą smarkesnes ir organizuotos 
rams, pačioms ir vaikams tų1 kovos su nuolatos stiprėjančiu 
žmonių, kurie yra Amerikos (klerikalizmu kaip čia, Ameri- 
piliečiais, arba bent išgyveno _ ko j e, taip ir Lietuvoje. Konfe- 
tris metus ir išsiėmė pirmąsias 
popieras.

rencija išsireiškė už bendrų vi
sos pažangiosios visuomenės 
kovų su klerikalizmu ir už šau 

Naujas Vokietijai pavijus.
--- Konferencija be to išrinko 

BERLINAS, gruodžio 11. —! nauja Tarybos pildomąjį komi-
Vokietija 

neapšildytų 
užsidarimo 
transporta- 

sako

Dar vienas šaltis ir 
kentės netik delei 
namų, bet ir nuo 
dirbtuvių, suįrinio
ei jos ir visuotino krizio, 
National Zeitung paskelbdama 
sensacingų žinia, kad Vokieti
jai gręsia didžiausias jos isto
rijoj anglių trukumas.

Boikotuoja Valijos princą

o Berlinasvas visai baigiasi, 
turi tik penkioms dienoms an
glių gaso dirbtuvėms. Jis kalti
na už trukumų Lenkų sukili-

čius reikalavimus iš taikiniu-

uždarė kanalus —■ vyriausių 
transportacijos priemonę.

Badas baisesnis ir už

RYGA, gruodžio 11. — 
vykstantįs į Rygą keleiviai 
ko, kad Rusijoje delei bado 
met mirs daugiau žmonių, 
gu kad žuvo visuose civiliniuo
se karuose ir revoliucijoj.

Amerikos šelpimo administ
racija Volgos distrikte maitina 
virš 1,000,000 vaikų kasdie. 
Ret to toli neužtenka, nors val
džia visu kuo kooperuoja gel
bėjime badaujančių.

Iki gruod. 1 dienos iš bado 
distrikto tapo evakuota apie 
600,000 žmonių, jų tarpe 230,- 
000 vaikų. Niekuriuose kai
muose vaikų miršta apie 70 
nuošimčių.

At- 
sa- 
šie- 
ne-

Rusija spaudžia Daniją.
COPENHAGEN, gruod. 11.

Gudriomis klastomis sovie
tų užsienio reikalų ministeriui 
čičerinui pasisekė suskaldyti 
Danijos prekybos organizacijos, 
kas gali priversti rezignuoti 
Danijos užsienio reikalų mini- 
sterį Ilarald Scavenius. Jis ne
senai pertraukė derybas su Ru
sija. Tai jis padarė spaudžia
mas didžiojo biznio, kuris prie 
ši naši atnaujinimui prekybos 
su Rusija. Tada Rusija pasiūlė 
niažųjam bizniui didelius užsa
kymus, bet kartu atsisakydama 
įsileisti prekes iki nebus pada
ryta sutralies. Taipjau pasisiū
lė siųsti Danijon taisyti savo 
laivus. O kadangi Danijoje yra 
65,000 bedarbių, tas tie pasiū
lymai biznierius labai vilioja ir 
delei to Scaverius veikiausia 
bus priverstas užleisti vietų to
kiam ministeriui, kuris sutiks

joje, kokią turi padariusios 
Švedija ir Norvegija.

CALCUTTA, Indijoj, gruod. 
10. — Ne kooperavimo judėji
mo šalinink'ii dabar visoj Cal- 
cultoj veda smarkių kampanijų 
už boikotavimų Anglijos sos
to įpėdinio, Valijos princo, ka
da tasis atsilankys Į šį miestų. 
Visur bus pastatyti pikietuoto- 
jai daboti, kad boikotas butų

Stinnes nori geležinkeliu.
BERLINAS, gruodžio 10.

Hilgo Stinnes daro vis didesnį 
spaudinių į valdžių, kad ji pa
vestų geležinkelius privatinėm 
nuosavybėn, t. y. jam. Jis per 
savo ir kitus bankus atsisako 
duoti valdžiai kreditų užmokė
ti kontribucijų, jei nebus ati
duoti geležinkeliai.

Nors Wirth kabinetas prieši
nasi P atidavimui geležinkelių 
Stinnes, bet manoma, k; 
paskutinėj valandoj
kaip jis visame nusileido 
pastaruosius kelis metus.

nusileis, 
per

Mušis su jūreiviais.
MANAGUA, Nicaragua, gruo 

džio 11. — Keturi policistai li
ko užmušti ir 1 sužeistas, kada 
jie bandė sustabdyti mušt1 
tarp Jungt. Valstijų jūreivių

Du jūreiviai irgi sužeisti.

Pirmas biznis su Rusijos 
kompanija.

RYGA, gruodžio 11. — Pir
mas biznis po 1917 m. tarp Ru
sijos privatinės įstaigos ir už
sienio kompanijos tapo pada
rytas, vakar, kada Langford 
and Co. pasiuntė 7 vagonus sil
kių Rusijos kooperatyve! drau
gijai Maskvoje. Tai dar pirmas 
toks siuntinys tapo pergaben
tas Pabaltijos geležinkeliais, 
kadangi ikišiol pirkdavo vien 
valdžia. Kitos kompanijos, ku-

jc, su dideliu įdomumu seka šį 
siuntinį ir kaip jam pavyks pa
siekti vietų. Jei jam pasiseks 
pasiekti, tai ir kitos kompani
jos bandys už megs t i su Rusi
jos kompanijomis biznio ry
šius. Ta kompanija atstovau
ja daug Amerikos įstaigų. Jos 
gi atstovu yra gimęs Los Ange
les meksikietis De Lara, kuris 
ilgų laikų gyveno Rusijoje ir 
ten leido didžiausį dienraštį 
Ruskoje Slovo.

STOCKHOLM, gruodžio 10. 
šiandie buvo didelių iškil

mių, laike kurių karalius Gus
tavas įteikė Nobelio dovanas 
už literatūrų paskilbusiam 
Francuzų rašytojui A na toli ui
France ir už chemijų Bėdino 
universiteto prof. Walter Nėr
usi. Po įteikimo dovanų cere
monijų buvo didelis pokilis, 
kuriame pirmininkavo Švedi
jos premieras Brąnting ir da-

mokslininkų ir politikų. į 
šiandie Christianoj tapo pas

kelbta, kad 1921 m. Nobelio 
taikos dovana bendrai yra pas
kirta Švedijos premjerui, soci
alistui Hjalnier Brantingui ir 
Norvegijos tarp parlamentinės 

! unijos sek rokeriu i Christian

De Valera rezignuosiąs.
LONDONAS, gruodžio 11. 

Gautosios žinios rodo, kad sinn 
feinerių kabinetas iškįlo nesu- j 
kiniai delei padarytosios su 
Anglija taikos. Airijos prezi
dentas de Valeru veikiausia re
zignuos. Bet manoma, kad 
de Valerus rezignacija, nė 
kįlę nesutikimai kabinete
kiek nepakenks ratifikavimui 
padarytosios laikos, kurių už
giriu visi airių žymesnieji 
dovai ir darbuotojai. Jei de 
lera rezignuos, tai taipjau 
zignuos ir du ministeriui, 
šalininkai.

nė

nė

Pabėgo žmogžudys

re- 
jo

CHICAGO. — Vakar iš pa
vieto kalėjimo pabėgo žmog
žudys Tommy O’Connor ir dar 
trįs kaliniai. Buvo pabėgęs ir 
penktas, bet tasis susižeidė ir 
tapo pagautas. 0‘Connor tapo 
nuteistas pakorimui už užmuši
mų policisto O‘Neil. Jis turėjo 
būti pakartas sekamų ketvergų. 
Kas-nors iš pašaliečių jam įda
vė revolverį. Prie pirmos pro
gos, jis nuginklavo sargų, pa- 
liuosavo dar 4 kalinius, paskui 
netikėtai užklupo ir nuginkla
vo, taipjau ir sumušė dar kele
tu kalėjimo sargų ir juos už
rakinę kamerose, pabėgo.

Kadangi O’Connor jau ne pi r 
mų žmogžudystę yra papildęs, 
tad visai policijai įsakyta ne
bandyti imti jį gyvų, bet susi
tikus, be jokio persergėjimo, 
ant vielos nušauti. Kuris poli- 
cistų jį nušaus, tas busiąs pa- 
augštintas. Kiekvienas policis- 
tas gi, kuris bandys suimti jį 
gyvų, busiąs suspenduotas.

Manoma, kad jis paspruko 
per papirkimų kalėjimo sargų.

Dar vienas Vokietijos bankas 
bankrutijo.

BERLINAS, gruodžio 10.
Dusseldorfo bankas, kuris spe 
kuliavo biržoje pinigais, bank
rutijo, pražudęs 200,000,000 
markių. Pradžioj savaites už
sidarė Pfaelzische bankas, pra
žudęs 310,000,000 markių. Tie 
bankrutijimai labai atsilieps 
ant Vokietijos industrijos, ypač 
Reino apygardoje.

Viviani grįžta Francijon.
WA|SIHINGTON, gruod. 11. 

—■ Francijos delegacijos galva 
Rene Viviani mano išvažiuoti 
Francijon apie vidurį šios sa
vaitės.

U.

LENKŲ "DARBUOTE”
VILNIUJE

Želigovskis paskyrė savo įpėdi
nį Vilniuje.

WASHINGTON, gruodžio 7.
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos 

pranešimu, lapkričio 30 d. Že
ligovskis paskyrė savo įpėdiniu 
Vilniuje Panevėžio dvarininkų 
A lėk sandra Meištavičių.
Želigovskis pasitraukė dėl poli

tinių motyvų.
WASHINGT()N, gruodžio 7.

— (Liet. Inf. Biuras) - Eltos 
i pranešimu, lapkričio 30 d. Že
ligovskis paskelbė dekretų šau
kti Vilniaus seimų sausio 8 d. 
Šiuo dekretu Želigovskis rami
na savo šalininkus nenusiminti, 
nes jis pasitraukęs iš Vilniaus 
dėl politinių motyvų. Kariuo
menė pasiliekanti ta pati ir vi
daus ir išorinį priešų apgalė
sianti.
Želigovskis kalbina žydus da

lyvauti Vilniaus Seimo 
Rinkimuose.

WASHINGTON, gruodžio 7.
— (Liet. Inf. Biuras) —< Eltos 
pranešimu, Vilniaus miesto sa
lėje buvo Želigovskiui sureng
tas pokylis, šiame pokyli j e 
lietuvių nebuvo, gudų buvo tik 
avantiūristas Aleksiukas, o žy
dų buvo “Haint“ laikraščio re
daktorius (iš Lenkijos specia
liai atgabentas žydas leisti jų 
kalbų, bet lenkų orientacijos, 
laikraštį). Želigovskis savo 
prakalboje, kalbino žydus da
lyvauti Vilniaus seimo rinki
muose.
Lenkai uždarė lenkų kalba lie
tuvių orientuotės laikraščius 

Vilniuje.
WASHINGTON, gruodžio 7.

— (Liet. Inf. Biuras) ■» Eltos 
pranešimu, lenkų vyriausybė

tuvių orientuotės laikraščius

Lenkų vyriausybė konfiskavo 
pradėtus leist Vilniuje vienadie
nius laikraščius vardais “Ada- 
mova”, “Jozef”, ir lt.

Naujo Vilniaus valdyto 
jo manifestas

WASHINGTON, gruodžio 7. 
(Liet. Inf. Biuras). — Gruod
žio 1 dienų Meištavičius, parė- 

j męs Vilniaus valdžių iš Želigo
vskio, išleido į miestų ir kai
mų žmones manifestą, kuria- 

I me ramino gyventojus, kad ne 
sibaimintų dėl ateities, nes nors

kė, bet palieka Vilniuje “gar
bingų“ kariuomenę, kurių jis 
vadovavo, o ir netoli palieka 
narsi lenkų kariuomenė. Mani
festas tolinus sako, kad Želi
govskio pasitraukimas apsau
gos Vilniaus seimų nuo įtari
mų, buk seimo rinkimai įvyks 
l>o jo spaudimu.

Pasikėsinimas nužudyti
Galvanauską inspiruotas

P. O. w.

WASHINGTON, gruodžio 7. 
(Liet. Inf. Biuras). —Yra da
vinių manyti, kad pasikėsini
mas nužudyti p. Galvanauskų 
buvo inspiruotas P. O. W. 
(lenkų karinė organizacija).

TOKIO, gruodžio 9. — šian
die čia ištiko smarkus žemės 
drebėjimas, kokio nebuvo per 
dešimtį metų.

EXTRA!

SKAITYKH IR PLATINK1T
'*N 4 n J T F N Ą P r

NAUJIENŲ
Pinigą Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedčldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

Pinigai bus
Lietuvoj ant Kalėdų

Pažymėjimui Naujienų Bridgeporto Skyriaus pi
nigams siųsti atidengimo, šiandien ir rytoj Nau
jienos nieko neims už kablegramas nuo visų tų, 
kurie siųs lygiai arba po 5,000 arba po 10,000 
ąuksinų. Išsiųstieji šiandien ir rytoj pinigai per 
Kablegramas pasieks Lietuvos Banko šiame 
ketverge ir šioj petnyčioj, taip kad Bankas su
skubs išmokėti pinigus dar prieš Kalėdas.
Pinigai pasiuntimui per kablegramas bus pri
imami kaip naujame Naujienų ofise ant Bridge
porto, 3210 So. Halsted st., taip ir vyriausiame 
ofise, 1739 So. Halsted st., ir šiandien ir rytoj iki 
8:30 vai. vakare.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, davęs ge
riausią patarnavimą pinigų siuntime Lietuvon, 
susilaukė plačiausios lietuvių paramos ne tik 
Chicagoje, bet ir visoj Amerikoje, o taipgi pil- 
niausio užsitikėjimo iš pusės didžiausių Lietuvos 
bankų, šiandien Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius atidaro naują ofisą, kuriame suteiks patar
navimą visiems Bridgeporto ir pietinės dalies 
lietuviams. Visus maloniai kviečiame atsilankyti 
į naują Naujienų ofisą ir naudoties jo patarna
vimu.

NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA.



NAUJIENOS. Chicago, III Panedėlis, Gruodžio 12, 1921
kalba, vistik ir dabar savo vai
kų nenori mokyti lietuvių kal
bos, laukdami išganymo iš Var
šuvos ponų. Bet tokių, kaip 
aukščiau esu minėjęs, tėra vi-

Dr. Vaitush.O.D.
Lietuvis Akių Specialistas

Politiniai mitingai Kaune Kauno Darbinin-
(Mus,~korespondento) kU Gyvenimas

.. Kaunas, lapkričio 2. — Sąry
šy su Tautų Sąjungos nuspren
dimu sujungti Lietuvą su Len
kija žinomuoju Hymanso pro
jektu, antradienį, lapkričio 1, 
Rotušės salėje įvyko jau penk
tas iš eilės Kauno piliečių po
litinis mitingas klausimu, pri
imti ar atmesti garsųjį Hy
manso projektą. Kaip per ki
tus buvusius mitingus, taip ir 
šįkart apsireiškė griežtas pilie
čių nusistatymas, jog apie pri
ėmimą Hymanso projekto ne
gali būti jokios kalbos, nes tas 
projektas taip daug kovojusią 
dėl savo nepriklausomybės Lie
tuvą vilingu budu atiduoda pil- 
non imperialistines Lenkijos 
vergi jon.

(Musą korespondento)

Šis paskutinis milingas, įvy
kęs iniciatyva bcpartyvių, pa
sižymėjo nepaprastu žmonių 
ūpo pakilimu. Daugelis daly
vių giliai atjausdami gręsiantį 
pavojų net apsiverkė. Ypatin
gai gi graudu buvo žiūrėti į 
verkiantį žilagalvį senelį, pilie
tį Matulionį. Kalbėjo visa eilė 
kalbėtojų, nuroti. darni Hy
manso projekto žalingumą ir 
busiančias jo pasekmes. Tarp 
jų lietu v jų amerikiečių vardu 
pil. Kazlauskas pareiškė, kad 
jei Lietuva priims Hymanso. 
projektą, tai amerikiečiai lig 
šiol šelpę Lietuvą, nebeduosią 
nei vieno dolerio. Klaipėdiškis 
lietuvis Klaipėdos krašto lietu
vių vardu irgi pareiškė, kad 
klaipėdiškiai lietuviai dedą vi
sas pastangas kuoveikiausiai su
sijungti su Didžiąją Lietuva, ir 
griežtai nusistatę prieš Hyman
so projektą. Ir jei Lietuva 
kartais sutiktų tą projektą pri- 
imtįs tai Klaipėdiškiai visomis 
jėgomis jam pasipriešintų.

lai tokia Lietuvos piliečių 
valia. Bevelija garbingai žūt 
nuo užgrobikų rankos šventoj 
kovoje dėl savo krašto gerovės, 
negu patiems užsinert! ant 
savo kaklo kilpą.

“Naujienose” jau buvo rašy
ta apde ekonominę Lietuvos 
darbininkų būtį, tai šiame ra
šiny pasistengsiu nušviesti jų 

padėtį dvasios kultūros bei po
litinio susipratimo žvilgsniu.

Kaune, kaipo didžiuliame 
Lietuvos respublikos centre, 
gyvena daugiausiai darbininkų 
ir lietuvių inteligentų. Mat čia 
susispietė visos įžymesnes vals
tybinės įstaigos, visos ministeri
jos, geižkelių valdyba, plačių
jų ir siaurųjų geležinkelių 
dirbtuvės ir keletas privačių 
fabrikų bei dirbtuvėlių, 'lik 
vienoj plačiųjų geležinkelių 
dirbtuvėj yra darbininkų su 
administracija ir etatiniais 
(mėnesiniais) tarnautojais lig 
400 žmonių.

Politinis ir socialis kauniš
kių darbininkų susipratimas te
bėra žemas. Stačiai tariant, 
jie iškrikę ir prie organizuotu
mo juose mažai reiškiasi pa
stangų. Daugumoj jie yra su
lenkėję; grynai lietuvių šeimy
nų tėra mažiau. Sulenkėjusie
ji, kiek man teko patirti, kultū
ros bei apšvietus žvilgsniu sto
vi daug žemiau už neištautėju- 
sius lietuvius. Tokie nutautę- 
liai, o ypač moterys, yra labai 
užsikrėtę poniškumo liga. Iš 
senovės daugelis jų tebeturi la
bai keistą supratimą, jog kas 
yra lenkiška, tai yra visų geriau
sia pasaulyje, o kas lietuviška, 
tai blogiausia. Del to jie nors 
ir geriausiai mokėdami lietu
viškai kalbėti, dėl savo poniš
kojo unaro lietuviškai visai ne
nori kalbėti, savo tarpe visada 
kalba lenkiškai; nedalyvauja 
lietuvių susirinkimuose, teat
ruose, neskaito laikraščių ir t. 
t. Jų tarpe, nors tiesa nedaug, 
bet visgi yra net tokių aklų 
fanatikų ir lietuvybės priešų, 
kurie nežiūrint to, kad Lietuva 
jau treji metai gyvuoja kaipo 
savarankė nepriklausoma vals
tybė ir kad visose įstaigose 
rašto darbai atliekama lietuvių

sai nedaug ir jie nelabai drįsta 
rodyt savo aktivumą.

Del lokio Lietuvos darbinin
kų nesusipratimo ir jų sulen- 
kėjimo yra dvi priežastys. Pir
moji, ir svarbiausioji, tai buvu
sios ligi šiol gyvenimo aplinky
bės: Lietuvos liaudis, būdama 
rusų monarchinės valdžios ir 
sulenkėjusios dvasiškijos įta
koj, neturėjo galimybės apsi
šviesti. O antra, tai kad dabar
tiniai Lietuvos valdininkai, in
teligentai, daugumoje yra nuo 
liaudies nutolę, nes jie ir palys 
dažniausiai netik savo šeimyno
se, bet ir įvairių įstaigų kabi
netuose bei raštinėse vartoja 
lenkų ar rusų kalbą. 'Todėl jie, 
kaipo tokie, ir nedarė jokių pa
stangų tą tamsią liaudį ap
šviesti, neruošė jiems tinkamų 
paskaitų, gegužinių, teatrų ir 

. p. Tik paskutiniu laiku pa
galinus Kaune jau pradėta da
ryti dieninius, papiginta kaina, 
skiriamus darbininkams ir 
moksleiviams spektaklius. Tokį 
apsireiškimą reikia skaityti kai
po žingsnį pirmyn.

Reikia tikėtis, kad iš dabar
tinių moksleivių jaunoji Lietu
vos inteligentija bus artimesnė 
musų liaiajžiai ir savo pasi
šventimu ištrauks ją iš tamsy
bės purvo.

— Lietuvos darbininkas. 
Kaunas, įLapkr. 2, 1921.

Reikalingi akiniai. ,
Jei kenti galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės Susilieja, 
Jei iš raidės darosi dvi,

* JeiKuri^uždegimą akių, * 
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

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

Mitingo rezoliucija bus pa-
skelbta laikraščiuose, h

—Pet. Klimka.

' DR. A. MONTVID 1
IJetsvis Gydytojas ir Chirirgas 

2S East Washington St.
.Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Telephone Central 8363 
1824 VVabansi* Avė.

Valandos i nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tek Kedzie 7716

Vyras ir moters negali gyventi tižia* 
uktis jei serga pilvo ir galvos skaus
mu arba viduriu užkietėjimu. Ga-.u 
lengvai veikianti NATŲ RE’r 
LAWLAX už 25c bakselj Tankiai 
mituotą, niekad nesulyginta.

ASHLAND
MUSIC

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybš, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re- 
Icordsui. 

4537 S. Ashland 
Av., Chicago, III.

ONA REKšTIENe
Palaidota gruod. 6 d., 1921, Tautiš

kose kapinėse. Amerikoje išgyveno 14 
metų, vedusi 8 metus. Turėjo 28 m. 
Paėjo Kauno rėd., Panevėžio apskr., 
Šeduvos vaisė., Sidabravos par. lako 
Amerikoj tėvai, pusseserės ir pusbro
liai. šiuomi tariu širdingą ašių vi
siems dalyvavusiems laidotuvėse, kai
po suteikdami paskutinį patarnavimą. 
Lai būna lengva žemelė. Ilsėkis mo
terėlę. Liekame nubudę vyras S. Rek- 
Štis ir sūnūs.

Palengvins akių įtempimą, 
kuris esti, priežastimi galvos 
skaudėjimo, svaigulio, akių ap
temimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso kreivas 
akis, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzamina
vimas daroma su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Spe- 
cialė atyda atkreipiama j mo
kyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vaka
re. Nedėldicniais nuo 10 ryto 
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.

Tel.: Blvd. 9660

rf----- ....................------------
Naujas 

Europos žemlapis 
su

Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taiką 

Lietuvos su Rusiją 
Parodo

Naują Europos 
Padalinimą

Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinėsi- 

me atpiginta kaina— 
tik po 25c.

Reikalaukit tuojau
Naujieną Knygynas

1739 So. Halsted St, 
Chicago, IU.

_ -J

RALIUOS -AMERIKOS LINIJA
I 9 BWOz\I)WAY nevvyprk.n.y.

Tiesi kekonė į LIETUVĄ PER PILIAVĄ (Karaliaučio prieplaukų) 
Alba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS

šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mu
sų pasažlcrai, O YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STAČIAI 
Į PILIAVĄ.

Lietuviai važiuodami į Piliavą, aplenkia Lenkų juostų (Korido- 
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.

Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka maišų reguliariško 
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir laepojum, o dėl Lietuvių ta; 
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti .

L1TUANIA....... Gruodžio 21 ESTONIA ....... Vas. 22
LATVIA ........... Sausio 4 LITUANIA ....... Vasario 1

Taipg) tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviam! 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

*•> 4* ■** m* i* m

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti

TARPUTINAS 
SULAIkO KRUPĄ!

Naujas Tarputyno išradimas, suteikia ūmų paliuosavi- 
mą gerklės skaudėjimą, krupą, slogas, niksterėjimą 
reumatizmą.

Kuomet baisus smaugiantys kosu
lys užeina, nelauk praėjimo! Kūdikio 
gyvastis gali apleisti! Tarpentinas, 
yra moksliška gyduolė nuo šio pavo
jaus. ‘ /

Naujas išradimas, Turpo turj savy
je visas tarputyno gydymo ypatybes 
su kitomis stebėtinai gydančiomis, 
ypatybėmis. Turpo nedegina, pūslių’ 
nesutraukia, nesutepa — nesmirdi nei 
aliejuotas. Tokiu greitumo ir persi- 
gėrimu Turpo veikia, kad patrynus 
krutinj arba gerklę, urnai pajusite 
kvėpavimu jo veikimą.

Vartok Turpo šj vakarą! — ryte 
jausite slogas sulaužytas. Turpo 
taipgi urnai sulaiko bronkitis, kruti
nės plėvės uždegimą, reumatizmo 
skausmas dieglį, katarą ir neuralgiją. 
Urnai veikia paliuosavime galvos 
skaudėjimą, kojų nuovargį, įsipjovi- 
mą, nudegimą, grikšterojimą ir skau
smus. Prašalina krupą ir gerklės 
ligas!

Prašalina skausmą ir sulaužo slo
gas GREITAI su Turpo — Tarputyno 
mostis turi savyje senus pasitikėji
mus Mentholą ir Kamparą. Klausk 
Lile vaistininko Turpo — 30c ir 60c 
puodelis.

fr ■■ • ----------------------------- ------------— —------------------------------ ........... ■'
I SKAITYKIT IR PLATINKIT

Tėvynės Gynėją — Šiaulių Laikraštį
“TRIMITĄ4*.

“Trimitą” leidžia Lietuvos Šiaulių Sąjunga, kuriai rupi no bet 
kurių atskirų partijų ar luomų reikalai, bet Lietuvos Laisvės ir Ne
priklausomybės gynimas ir demokratinio jos surėdymo tobulinimas ir s t i p r i it i m -

“Trimitas” teikia daug' žinių iš Lietuvos pasaulio gyvenimo. Jame 
aiškiai ir vaizdžiai nušviečiamu' Lietuvos vidaus ir tarptautinė padė
tis.

“Trimitas” deda eilėraščių, apysakėlių, vaizdelių iš Šiaulių kovų 
už nepriklausomybę, politinių ir mokslinių straipsnių ir šiaip daug 
gražių pasiskaitymų.

“Trimitas” eina kartą į savaitę 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina 
Amerikoje: metams 4 doleriai; atskiras numeris 10 centų. Lietuvoje: 
metams — 96 auksinai; atskiras Numeris 2 auksinai.

BROLIAI A M E RIK1EČIAI!
Jums, už jūrių — marių gyvenantiems, Trimitas geriausiai pa

aiškins padėtį mylimos tolirą’os Tėvynės, dėl kurios geroves Jūsų 
širdys taip jautriai plaka.

Tad išsirašykit Trimitą sau ir išrašykit savo giminėms Lietuvoje.
Tuojau pasiuskit laiškelį Trimitui, pranešdami savo adresą. Vie

ną mėnesį — 4 numerius, — siuntiriėsime Trimitą dovanai, kad ga
lėtumėt su juo susipažinti. O turime vilties, kad susipažinę panorė- 
sit, kad Jūsų namą nuolat lankytų Trimitas.

Laiškus ir pinigus reikia siųsti tokiu adresu:
“TRIMITO ADMINISTRACIJAI, LITHUANIA

Kaunas, Laisvės Alėja Nr. 26.

Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St, Chicago

‘‘The Liula Narse 
for Litlle

Lengvai gydo, greitai ir 
. antiseptiškai.

Saule nudegus nosį
Vartok apsčiai šaldančio

GarsinkitesNau j ienose

Kojų šutimas 
yra liga 

J

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

Kojol
išgydo kojas 
nuo šutimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu apticka neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite iš
dirbę jams adresu:

Bingol Chemical Co.,
2816 So. Michigan Avė., 

Chicago, III.

ĘUROPEAN įMERICAN gUREAU 

FA6I0NAS ir MiCKiEVICZ, Ved. 
GerbitiHiii siuntimas pinigų. 
| laivakortes," pašportai ir t.t.

|EįioTun.j|iA\s I 

Kcal KnIhIc, l*nsk«>loh, 
Mi.huriliai ir i.l.^

809 W. 35th St, arti S Halsted St.
Tol. Boulevsrd 611 MĮ 

Valandos: 9 iki 6 kasdiena.
Vakarais: Utar. Ket. ir Sub, iki 9 vakare 

Ned.: iki 3 po pietų.

———————..

K. GUGIS
ADVOKATAS

* Miesto ofisas i
127 N. Dearbom SU Room 1111.13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarr&'tai ir 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

v® i j <

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerti LeavUt St 
Telephone Canal 2552.

Valandos: 4 iki 3 po piet, ir nue 
7 iki 9 vakare.

Veda visokias bylas, visuose 
teisumuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visekius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų iUygų.

■r -- ■ i............................................- ' '   A- - - ' - i.  

Nfeh M a M vPinigai iš
Rockfordo 
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordi 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petraw 
ską, Rockford Real E» 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pi- 
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini 
gų siuntimą pilnai ats& 
koma.

Siųskite pinigus Lie 
tuvon per

J.S.Petrauskas

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

II 8*. La Šalie St. Room 124 
Tel. Central 68911

Vaka 812 W. 83rd StM CKcaga
Tel. Jarde 4681.

S. W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Rector Beilding

79 Weat. Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3214 S. Halsted St
▼arda 1915. Vai.: 6 iki 9 vak.

Tol. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI!

Lietuvis Advokatas
K am b ari s 806, Home Bank BIdg. 
Kam p. Milwaukeo ir Ashland Avee 
Ofise vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN '
ADVOKATAI IR PATARftJAI

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 3899 

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

Seeley 3670
b ■■■......... i

809 So. Main Str.
Rockford, III

irm im MiBiiii W W* T g *

ANTANAS A. OLIS '
(Olszevvski, J r.)

ADVOKATAS
Veda bylas visuose teismuose 

Miesto Ofisas:
7 S. Dearbom St., Room 1040

Telefonas: Central 1774

Waukegano
Lietuviai-

Vakarais: 3251 So. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 553

i /

Norėdami SIŲSTI PIMGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptieką:

tr ■ ----  ■ —•— ■ •- — ■ J-
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIAT1ON BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

WAUKEGAN
PHARMACY.

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

1ĮBB1« « B■ ■ H M M B M M5!M M S

Namai Pragarai
Komedija

Parašė Hąrry Newton
Vertė Jonas Ilga ūdas.

Puslapių 23.
Kaina tik

Gera statymui
Tik dvi ypatos 

mos lošimui.
Pinigus galima 

sos ženkleliais.

Naujienų Knygynas 
1739 So, Haltsed St.

Chicago, III.

10c. 
scenoje, 
reikalauja-

siųsti kra-

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalii
Kontraktortai fc 

būdavo to jas.
Budavojama ir tafeoma.

1401 W. 47th St, CMcage.

PUSE KAINOS
Išpardavimas

Vyrams ir vaikinam,s siutai ir over- 
kotai $20, $25 ir $30, dabar po $10, 
$12.50 ir $15.

Kiti siutai ir overkotai iki $45.
Turime pilniausį pasirinkimą vyriš

kų vaikinams ir vaikams siutų, over- 
kotų, Mackinaws, rainkotų ir kelinių 
už pusę originalės kainos. Taipgi, 
trunku ir siutkeisių.

Tamistos pūligų vertė, arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki 
6 vak.

įsteigta 1902
s. g;)»don,

1415 So. Bbklsted St.

SKAITYKIT IR PLATINKIT

. — ■■■■■■■ ...
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PINIGAI BUS LIETUVOJ 
ANT KALĖDŲ

Kas šiandien ir rytoj siųs per Naujienas Lietuvon po 5000 ar 
po 10,000 auksinų lygiai, tiems pinigai bus pasiųsti Lietuvon per 
Kablegramų ir bus išmokėti Lietuvoj dar prieš Kalėdas. UŽ 
KABLEGRAMA NEREIKS MOKĖTI. Paprastai Kablegrama kai= 
nuoja $6.50, bet šiandien ir rytoj už kablegramų nebus rokuojama 
nieko == paminėjimui Naujienų Bridgeporto Skyriaus Atidarymo

Skyrius
Atsidarė šiandien

3210 South Halsted Street
Naujienų Bridgeporto Skyrius atliks sekamus reikalus:

Priims pinigus siuntimui Lietuvon;
Išdavinės čekius ir perlaidas;
Pardavinės Laivakortes;
Pardavinės knygas;
Pardavinės Naujienas ir prižiūrės jų platinimą;
Priims apskelbimus, spaudos darbus ir atliks kitus reikalus.

Naujienos įsteigė ir atidaro savo skyrių ant Bridgeporto tuo tikslu, idant geriaus patarnavus visiems Lie
tuviams, kurie gyvena pietinėje Chicagos dalyje, kad siunčiant pinigus Lietuvon nereiktų toli važiuoti. Lie
tuvos Bankai pageidauja, kad pinigų siuntimas iš Amerikos eitų tik per tokia įstaiga kaip Naujienos, kadangi 
Naujienos geriausia atlieka savo užduotį; kadangi Naujienos visuomet turi didelį pinigų balansą Lietuvos
Prekybos ir Pramonės Banke, kas užtikrina greičiausią pinigų išmokėjimą be abejonių ir atidėliojimų. Idant .■

/ užganėdinus tą teisingą Lietuvos pageidavimą ir davus progos visiems lengviaus pasinaudoti Naujienų patar- l
navimu, Naujienos dabar ir atidaro savo skyrių ant Bridgeporto.

Iš NAUJIENŲ BRIDGEPORTO SKYRIAUS pinigai Lietuvon taip=jau išeis ne 
ilgiaus kaip j 24 vai. nuo jų priėmimo. Nes tai yra Naujienų taisyklė

Bridgeporto ir kitų pietinės dalies apielinkių lietuviai širdingai 
kviečiami atlankyti Naujienų Bridgeporto Skyrių adresu 3210 So. 
Halsted St. Su pagarba, “NAUJIENOS”.
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Užsimokėjime Kainai
Chicagoje — paltui

Metams ------- $8.00
Pusei metų ____ , ■ , 4.50
Trims mėnesiams r, , 2.25
Dviem mėnesiams , f , 1.75 
Vienam mėnesiui , , , , 1.00

Chicagoje — per nešiotojui
Viena kopija .. t D3
Savaitei . - - , 18
Mėnesiui ,................ 75

Suvienytose Valstijose na Chlcagoj, 
paltu:

Metams .......... - ; r ■ t i $7.00
Pusei metų ____ ___« 4.00
Trims mėnesiams - , - 2.00
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(Atpiginta)
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Pusei metų__  - 4.50
Trims mėnesiams --------- 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Valdžios 
vienijasi.

Yra tokia dogma, kad ka
pitalistinės valdžios njeku 
budu negali susitaikyti tarp 
savęs, bet turi būtinai kovoti 
ir rentis prie karo. Iš šitos 
dogmos daroma išvada, jo- 
gei nesą jokios vilties iš
vengti karo tol, kol gyvuoja 
kapitalistinės valdžios. To
dėl sakoma, kad visokie 

svarstymai apie ginklavimo
si sustabdymą, visokios kal
bos apie pastovios taikos įvy- 
kinimą, esą bergždi.

Tokia nuomonė yra prasi
platinusi tarpe radikalų so
cialistinės ir buržuazinės pa
kraipos. Bet ji yra klaidin
ga. Ji yra paremta vienpu
siška pažvalga į kapitalisti
nę sistemą.

Kapitalizmo tvarkoje, tie
sa, yra tokia tendencija, ku
ri veda atskirų šalių valdžias 
prie tarpusavinės-kovos, ši
tą tendenciją gimdo kapita
listų lenktynės (kompetici-

ja). Kiekvienas kapitalis
tas yra konkurentas kiek
vieno kito kapitalisto, gami-
nančio tokias pat prekes; 
kiekvienos šalies kaptalistai 
yra konkurentai visų kitų 
šalių kapitalistams. O ka
dangi šių dienų valdžios tar
nauja kapitalistų reikalams, 
tai kiekviena jų remia savo 
šalies kapitalistus prieš ki
tų šalių kapitalistus, ir dėlto 
jos kovoja tarp savęs. Iš tos 
kovos gema karai.

Bet tai yra tiktai viena 
kapitalistinės tvarkos ten
dencija. Šalę jos yra ir ant
ra tendencija, kuri veikia 
griežtai priešingon pusėn. I 
Kapitalistai ne tiktai lenkty- 
niuoja tarp savęs, o ir vie
nijasi — tverkia kompani
jas; asociacijas, sindikatus 
ir trustus. Juo labiaus plė
tojasi kapitalizmas, tuo la
biau auga kapitalistų susi
vienijimai, kurie prašalina 
konkurenciją iš jų tarpo. Ir 
kiekvienas žino, kad tai ne Į 
tiktai ne kenkia kapitalistų 
bizniui, bet, priešingai, neša 
jam didelės naudos. Asocia
cijoje arba truste susivieni
jusieji kapitalistai padaro 
daug daugiau pelno, negu 
varydami biznį kiekvienas 
skyrium.

Šita tendencija veikia ir 
politikoje. Kapitalistinės 
valdžios irgi moka išrišti 
tarpusavinius ginčus ne tik
tai kovos keliu, o ir susivie
nijimu.

Kaip tik dabar Washing- 
tone yra susirinkę įvairių 
valdžių atstovai, kad ap- 
svarsčius nusiginklavimo 
klausimą ir kitokius pasau
lio politikos dalykus, ir mes 
matome, kaip jie tenai dar
buojasi stengdamiesi įvykin
ti santaiką tarp savęs. Jie 
tariasi apriboti ginklavimąsi 
jurose, jie mėgina susitarti 
dėl Tolymųjų Rytų ir Paci- 
fiko vandenyno klausimų, 
jie ketina įsteigti metines 
visų valstybių konferenci
jas, ir t.t.

Butų neišmanymas igno
ruoti šituos dalykus. Blogi 
yra tie darbininkų klesos pa
tarėjai, kurie nuolatos pa
sakoja jai, kad valdžios bū
tinai turės neužilgo vėl pra
dėti karą tarp savęs, kad 
vėl kilsianti suirutė visame 
pasaulyje — ir tuomet dar
bininkams busianti proga at-

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’©
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

.............. . ......... ■ ■ ■ .......... j

(Tęsiny®)

Poetas pakėlė akis vėl. Jis ištiesė Petrui 
savo ranką. — Taip, aš žinau tą! — tarė jis, 
draugiškai spausdamas Petrui ranką. Paskui 
pridūrė: — Aš tau paseksiu prajuokinama paša- 
u

Kartą Duganas buvo nusamdytas krutamu 
paveikslų gamykloj, kur buvo reikalinga turėti 
valkatos, išmatos ir tolygus žmonės minioms 
sudaryti. Jie dirbo “Prisirengimo ’ paveikslą 
ir norėjo parodyti agitatorius ir trukšmadarius 
užpuolusius bankininko rutilus. Jie surinko du 
šimtus driskių ir valkatų, trekuose nuvežė pas 
tikruosius bankininko rūmus ir pryšaky ant 
pievaitės direktorius laikė kalbą į minią, aiškin
damas savo idėjas. — Dabar, —• sakė jis, — at
siminkite, kad vyras, kuriam priklauso šitas na
mas, yra tas pats, kuris turi suėmęs visą tur
tą, kurį jus, vyrai, pagaminate. Jus esate susę 
ir nususę ir jus žinote, kad jis jus apiplėšė, to
dėl jus nekenčiate jo. Jus suėjote ant jo vejos

siekti savo tikslų. Šitokie 
pasakojimai trukdo darbi
ninkams teisingai orijen-
tuotis pasaulio politikoje.

Jeigu kapitalistų valdžios 
vienijasi, tai darbininkams 
reikja ne laukti “katastro
fų”, o taip pat jungti į daik
tą savo jiegas.

Apivalyu
“LAIDOTUVĖS.”

Brooklyno “Laisvė” įdėjo ru
sų komunistų dienraščio “Isk- 
ros” pranešimą apie tai, kad 
tas dienraštis paliaus ėjęs. Tarp 
kitko tame pranešime sakoma:

“Jeigu penki tūkstančiai 
skaitytojų tos skaitlingos na
riais draugijos ir būriai, ku
rių reikalams Tskra’ tarnavo, 
pasitiko musų atsišaukimą 
remti laikraštį paprastu šal-, 
tumu ir neatkreipė atydos, tai 
lai atsitinka tas, kas turi at
sitikti. Mus šiurpas apima 
pamišti jus apie tai, kad pro
letarinės Tskros’ dienos su
skaitytos...”
“Laistė” pastebi, kad to rusų 

laikraščio i*ki šiol išėjo 122 nu
meriai, ir sako:

“Labai gaila, kad rusų dar
bininkų kolonijos vėl pasilie
ka be darbininkiško laikraš
čio, bet sykiu ir keistas apsi
reiškimas, kad šioje šalyje 
tiek daug rusų yni ir rusiš
kai kalbančių darbininkų, o 
dienraštis negali pasilaikyti.” 
Tai ištiesų išrodo keista. 

Amerikoje rusų darbininkų yra 
gana daug ir jie yra labai užsi
krėtę bolševikiška dvasia. Rusų 
darbininkų susirinkimuose per 
keletą paskutinių metų niekas 

negalėdavo ne žodžio ištarti prieš 
bolševizmą. Vienok ta skait
linga bolševikiška minia neį
stengia išlaikyti nė vieno dien
raščio !

Komunistai, pasigavę rusus 
darbininkus, panaudojo jų revo
liucinį ūpą tam, kad suardžius 
rusų socialistų organizaciją ir 
sugriovus jų spaudą. Bet, atli
kę šitą griovimo darbą, jie pa
tys nesugebėjo nieko sutvert, ir 
dabar tarpe rusų, gyvenančių 
Amerikoje, pradės įsiga'lėt atža
gareiviai.

KETINA IŠDUOT KAPSUKĄ 
LIETUVOS VALDŽIAI.

“Draugas” rašo, kad tarpe su
imtųjų Karaliaučiuje Lietuvos 
komunistų esą ne tiktai Kapsu
kas su Angariečiu, o ir Liutke
vičius; viso 10 žmonių. Jie, 
girdi, buvo atvykę į Prusus tar
tis su Vokietijos komunistais 
apie “tiltą” tarp Vokietijos ir

Rusijos. Paskui “Dr.” priduria:
“Girdėti vokiečių valdžia 

ketinanti tuoj visus ‘bitinin
kus’, kaipo Lietuvos piliečius, 
išduoti Lietuvos valdžiai.”
Tai butų labai nedoras pasi

elgimas iš vokiečių pusės. Jie 
žino, kad Lietuvos valdžia su 
tais komunistais pasielgtų, kaip 
su valstybės priešais, ir gal nu
žudytų juos. Kapsukas nėra 
kriminalistas, todėl vokiečių val
džia neturi teisės jį išduot.

Amnestijos viltys
Pasirašymas Taikos Sutarties 

su Vokietija, nusiginklavimo 
konferencijos susirinkimas ir 
Kalėdų švenčių besiartinimas 
suteikė naujos progos tikėtis ir 
darbuotis visokioms organizaci
joms užinteresuotoms politinių 
kalinių paliuosavimu.

Nacionalė pasaulinio karo ve
teranų konvencija priėmė me
morialą prezidentui Hardingui ir 
pasiuntė Washinglonan amnesti
jos reikalu pasiuntinybę iš trijų 
dešimtų narių, kurių tarpe yra 
žmonės su garbės medaliais.

Pilietinių Laisvių Unija turė
jo pasimatymą su prezidentu ir 
padėjo Pasaulinio Karo Ve
teranams nusiginklavimo kon
ferenciją pikietuoti.

Illinojaus konferencija Debsui 
paliuosuoti ypatingai darbuojas 
ir atstovams iš Ulinojaus pa
reikšta, kad organizuotieji dar
bininkai toje valstijoje visi kaip 
vienas reikalauja visuotinos am
nestijos.

Berta Hale White, Socialistų 
Partijos atstovas Washingtone, 
praneša, kad nuteistojo dešim
čiai metų kalėjimo McNeil salos 
kalėjime, Emilijo Hermano pa
smerkus sumažinta ir jis kalės 
tik iki gruodžio 28 d., o byla 
prieš Rose Paster Stokes yra 
atmesta. ' žemiau paduodame 
sekamas ištraukas iš praneši- 
mo : |

“Nors labai suvilioti savo vil
čių išgauti visuotiną amnestiją 
Dėkonės Dienai, bet amnestijos 
darbuotojai VVashingtone gavo 
didelio padrąsinimo iš praneši
mo apie kabineto susirinkimą, 
kur prezidentas Harding dides
nę posėdžio dalį pašventė politi
nių kalinių klausimui. šitas 
susirinkimas buvo lapkričio 22 
d. Dabar yra manoma, kad 
Jungtinės Valstijos seks pavyz
dį kitų didžiųjų šalių, atstovau
jamų Nusiginklavimo konferen
cijoj. Nei vienoj kitoj šaly ne
buvo nuteisimų tokiais nepakan
kamais įrodymais, žmonės lai
komi kalėjime šitoj šaly yra nu
teisti tik už savo nuomonės iš
reiškimą. Ir nei vienoj kitoj 
šaly bausmės nebuvo tokios di
delės, ar bylų perkratinėjimas 
taip nepateisinamai trukdomas.

Yra spėjama, kad- kiekviena

į byla bus svarstoma atskirai, bet 
didesnė politinių kalinių dalis 
busianti paliuosuota apie Kalė
das. Yra užtikrinimų, kad E. 
V. Debs bus pirmutinis paliuo- 
suotas.”

“Aš mačiausi daug kartų su 
Teisingumo Skyriaus dovanoji
mų teisininku p. J. A. Finch ir 
įteikiau išvadus kaliniams pa- 
liuosuoti. Iš to, ką jis pasakė, 
negalima tikėtis plataus amnes
tijos įsakymo. Jis mielu noru 
kalbėjo apie atskiras bylas ir 
matoma labai domėjos kaliniais 
iš Oklahomos, kurie dabar kali 
Leavenworthe. 'Jis susirašė jų 
pavardes, pažymėdamas sunkią 
padėtį tų, kurie buvo jų užlai
komi ir žadėjo man, jei bus ga
lima, ką-nors tikra pasakyti 
apie juos kitą šeštadienį.”

“Per Socialistų kongresininką 
iš New Yorko, Meyerį Londoną 
Pasaulinio Karo Veteranų ir 
Kongresinio garbės medalio vy
rų memoriolas prezidentui tapo 
perskaitytas Atstovų Name ir 
bus kongresinio rekordo dalimi. 
Nors Kongresas skubino, kad 
šiandien užbaigus, bet kongresi- 
ninko Londono laikas tapo dvi
gubai prailgintas ir tokiu budu 
jis galėjo pasakyti kelis žodžius 
Pasaulinio Karo Veteranų siū
lomos akcijos naudon“.

Po formaliam pasirašymui 
Taikos sutarties nėra nei šešė
lio tolesnio atidėliojimo pateisi
nimui. Atsižvelgiant į valdžias 
duotus užtikrinimus tenka tikė
tis gerito peržiūrėjimo šitų bylų 
ir bent didelio politinių kalinių 
skaitliaus paliuosavimo.

To nepadarius bus aišku, kad 
prezidentas ir jo teisėtieji pata
rėjai pasakojo melą tikindami 
įvairius komitetus ir pasiuntiny
bes ir apgaudinėjo pasitikėjimą 
milionų piliečių, kurie tikėdami 
iš Washingtono išleistais pa
reiškimais, laukė politinių kali
nių paliuosavimo apie tą laiką.

Tarptautinės gaivinimas.
Darbo Partijos Vykdomojo 

Komiteto pakvietimu, Londone, 
spalio mėnesį 19 ir 20 dd. buvo 
laikomas susirinkimas Darbo 
Partijos Vykdoirtojo Komiteto 
ir Socialistų Partijos Tarptau
tinės Darbininkų Unijos Biu
ro apkalbėjimui galimybes su
daryti Tarptautinę apimančią 

visas dabartinio laiko frakcijas.
Iš buvusių susirinkime Dar

bininkų Uniją atstovavo drau
gai: Grimui, Šveicariją; Adler, 
Austriją; Longuet ir Bracke, 
Franci ją; Ledebour, Vokietiją; 
Kaplanski, Lenkijos Žydus; 
Wallhead ir Sbinwell, Anglijos 
Nepriklausomą Darbo Partiją. 
Darbo Partiją atstovavo drau
gai: Arthur Henderson, J. H. 
Thomas, Ramscy McDonald, J. 
R. Clyncs, Neil Maclean, C. G. 
Ammon, Ethel Bentham, A. G.

K. MAKNIS.

VAIKUČIUI
Dar tau nepažįstamos piktos karionės, 
Supainiotos mintys, begėdiški žmones, 
Gyveni m ui tavo siaura karalystė: 
Tėtušis, mamelė, broliukų draugystė. 
Sulaukęs naktelės ramiai sau užsnūsti, 
Juk tau ir sapne dar nelemta pajusti 
Skausmų, kurie baisiai naikina žmoniją, 
Išsekina širdis, gyvybę praryja... 
Tai džiaukis, mažyti! ilsėkis, pakolei 
Tau pančius už peilį nukals žmonės-broliai...

Cameron, C. T. Cramp, R. J. 
Davis, C. Duncan, M. B. Farr, 
\V. II. Ilutcbison, Jack Jonės, 
F. W. Jowett, Miss S. Lawrcn- 
ce, F. O. Roberts, T. Shaw, Ben 
Spoor ir F. B. Varley.

Po dviejų dienų bergždžių 
kalbų konferencija išsiskirstė 
nedavusi jokių vaisių, kaip ma
tyt iš pranešimų paduotą že
miau: j
Socialistų Partijų Tarptautinės 
Darbininkų Unijos Vykdybos 
paskelbimas atsakyman į Angli
jos Darbo Partijos pasiuylmą.

Mes aiškiai matome Darbo 
Partijos pilną sutikimą su mu
sų Vykdyba kas dėl dabartinės 
nepatenkinamos klasiniai sąmo
ningo proletariato Tarptautinės 
Organizacijos padėties. Mes ei
nam išvien su Anglijos prole
tariato atstovais labai įsigeidę 
padaryti galą dabartiniai paže
minančiai tarptautinio prole
tariato silpnybei, atnaujinant vi
sus apimančią Tarptautinę.

Tikslas yra bendras. Skirtu
mas gludo musų apskaityme 
tikrųjų galimybių ir tikslo pa
siekimo būduose. Priešingai 
Darbo Partijai mes manome, 
kad prie dabartinių apystovų 
negali būti kalbos apie naujas 
organizacijos formas; tarptau
tinės vienybės mums reikia jieš- 
koti bendroj darbuotėj ir bend
roj klasinej kovoje. Todėl 
mes nemanom, kad tuojaus su- 
šaukus visuotiną konferenciją 
bus galima sustiprinti tarptau
tiniai santykiai. Priešingai, 
mes manom, kad tas tik pa
kenktų tolesniam žengimui 
link tarptautinės organizacijos. 
Bet net jei tokiai konferencijai 
butų atatinkamas laikas, mes 
negalėtume sutikti, kadangi 
mes skaitome pamatą per daug 
siauru. Viennos Darbininkų Uni
jos tikslas jau daug platesnis 
už tą, kuris išreikšta Darbo 
Partijos plane. Musų noru yra 
suvienyti atatinkamoj valandoj 
visas klasiniai sąmoningo pro
letariato jiegas Tarptautinėj 
unijoj, o Darbo Partijos pasiū
lymas palieka ne tik dabartines 
partijas prisidėjusias prie Mask
vos, bet, pav, net Italijos So
cialistų Partija, kuri yra neap
sieinama tarptautinei akcijai, 
negalėtų Konferencijoj dalyvau
ti. Todėl mes su atsidėjimu 
turime eiti prie daug aukštes

ir rengiatės užpulti jo namą; jei jus pasigautu- 
inete jį, tai jus suplėšytumėte jį į šmotus už tą, 
ką jis jums yra padaręs. — Taip direktorius pa
sakojo, kol ant galo Duganas įsikišo: — klausyk, 
geradejau, tu nereikalauji mus mokinti. Čia yra 
tikri rūmai ir mes esam tikri driskiai!

Kiti, matomai, matė juokus šitoj pasakoj ir 
juokėsi pasikvatodanii. Bet Petrui tik neapy
kantos pridėjo šitiems Raudoniesiems; iš jos 
jam dar labiaus paaiškėjo, kad jie yra “sopa- 
galvių” gauja, pažaliavę ir pageltę nuo pavydo. 
Jie neapkentė kiekvieno, kuris turėjo kloties 
pasauly — tik dėlto, kad jiems gerai klojos! 
Nie, jiems niekuomet negali gerai klotis; jie gali 
sau zurzėti ir zurzėti, Amerikos darbininkų di
džiuma turi sveiką atsinešimą į didįjį žmogų, 
kuris pajiegia nuveikti dalykus. Jie nenori jo 
rūmų naikinti; jie gėrisi tuomi, kad jis turi juos 
ir jie mielu noru seka jį jo vedami.

Rąstininkas Hendersonas lyg kad butų iš
skaitęs Petro mintis. — Mano Dieve! — tarė 
jis. — Kiek lai darbo yra kol padarai darbinin
kus klasiniai sąmoningais! — Jis atsisėdo ant 
savo loveles briaunos, nuleidęs savo plačiuosius 
pečius ir suraukęs kaktą, bespręsdamas klausi
mą, kaip padidinti nesitenkinimą pasauly. Jis 
papasakojo apie vieną stovyklą, kur jis dirbo 
—darbas buvo toks sunkus ir pavojingas, kad 
vienos žiemos metu septyni vyrai palydėjo sa
vo gyvastis. Tas, kuriam priklausė tas plotas 
ir kuris naudojas juo, įsigijo žciųę bjauriausiais 
žmonių apgaudinėjimais; bustais buvo purvi
nos, utėlių pilnos iš lentų sukaltos lindynes,

maistas supuvęs, algos menkos, o kamavimas 
begalinis. Ir ve pavasarį atvyksta čia jaunasis 
šilo savininko sūnūs su savo jaunąja saldų me
nesį bevažinėdamas. — Ir, oi Jėzau, — tarė 
Hendersonas, — kad jus būtumėte matę, kaip ši
tie pastirėliai džiaugės ir šaukė ko jiems gerk
lės neplyšo! Jie tikrai tą manė; jie negalėjo at
sidžiaugti tąja tinginių, niekam nevertų vaik
palaikių pora! k

Čia prabilo plačiapetis, geraširdis jūreivis 
G ūsas, šypsodamas ir rodydamas tris priešaki
nius dantis išmuštus veržiamojo bruzgulio. Jis 
patvirtino, kad tas pats yra ir su jūreiviais. Jie 
niekuomet nemato laivo savininkų, nežino nei 
pavardžių tų žmonių, kurie ima pelną iš jų 
truso, bet jie pasiutusiai atsidavę savo laivui. 
Kartais kokia sena gelda pasiunčiama jūron nu
skandinti, kad jos savininkai galėtų gauti apdrau- 
dą. Bet apgailėtini paikšdi taip yra įsimylėję į 
tą seną geldą, kad eina dugnan drauge su ja 
arba išgelbsli ją nemažam savininkų pasipikti
nimui!

Taip ištisas valandas iki galui Petras buvo 
priverstas sėdėti ir klausytis šilų plepalų apie 
beturčių skriaudas ir turčių nedorybes, čia jis 
buvo nuteistas penkiolikai dienų irt naktų klau
sytis socialistinių vaidų! Kiekvienas šilų vyru
kų turėjo kitokią nuomonę, apie tai, kaip reikia 
permaina padaryti. Gyvenimas yra begalinė 
kova tarp tų, kurie turi ir tų, kurie neimi, o 
klausimas, kaip tie, ką neturi isvers laukan 
tuos, kurie turi, yra ^vadinama “taktika”. Pra
dėjus kalbėti apie “taktiką” reikia vartoti ilgi

techniniai žodžiai, kurie pabaro kalbą nesupran
tama paprastam, kasdieniniam miruokliui. Kiek
vieną kartą pradėjus Petrui snausti, jis manė, 
kad jį migdo proletariato muzika su antvir- 
šine verte ir neuždirbtu prieaugiu, posibilizmas 
ir imposibilizmas, politinis veikimas, tiesioginis 
veikimas, masinis veikimas ir nepasibaigiamas 
ratas iš sindikalisto anarchisto, anarchisto komu
nisto, komunisto socialisto ir socialisto sindi- 
kalislo.
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ŠITOKIOJ draugystėj Petro mokslas žvalgo 
vaidmeniui, kad ir nenorint, tapo užbaig

tas. Jis klausės visko ir, nors jis neišdrįso už
sirašinėti, jis savo galvoj sukrovė didelius tur
tus ir iš kalėjimo išėjęs galėjo Magivnei nupieš
ti gana pilną įvairių Amerikos Miesto radikalų 
organizacijų vaizdą ir pasakyti kiekvienos atsi- 
nešima link karo, v

Petras pamatė, kad Magivnės sumanymas 
veikė puikiai. Petras dabar buvo kankinys ir 
didvyris; jo kaipo “kairiasparnio” viela buvo 
galutinai nustatyta ir kiekvienas, kas butų bent 
žodį pasakęs prieš jį, butų buvęs aštriai papeik
tas. Iš tikrųjų niekas nei nenorėjo ką-nors sa
kyti. Petro priešas Petrikas Makormikas buvo 
išvažiavęs organizuoti žibalo darbininkus.

k(Bus daugiau),

nio tikslo, kurį vasarį 1921 m. 
pastatė mums Viennos konfe
rencija.

Darbo Partijos atstovai pasa
kė, kad Vykdomasis unijos par
tijų komitetas žinomas kaip 
Antroji Parptautinė yra pasi

rengęs rezignuoti, jei Darbinin
kų unijos Komitetas padarys tą 
patį ir kad jie pasirengę visai 
panaikinti Antrąją Tarptautinę, 
jei tuomi pasaulio proletariato 
unijai bus palengvinta kelias. 
Viennos Darbininkų Unijos at
stovai neturi įsakymo duoti to
lygų pareiškimą, neigi jie ma
no, kad toksai Darbininkų uni
jos žingsnis prie dabartinių 
apystovų atatiktų Tarptautinės 
vienybės tikslui. Mes greičiau 
palinkę manyti, kad įkurti tarp
tautinę, kuri apimtų visą revo
liucingąjį proletariatą seksis 
geriaus, kada gyvuos Viennos 
Darbininkų unija, kurią mes 
skaitome vienintele įmone vi
sus apimančiai tarptautinei su
tverti.

Musų pažiūra į galimybių ir 
būdų klausimą kas dėl visus 
apimančios tarptautinės įkūri
mo išdėti aiškiai Viennos kon
ferencijos rezoliucijose vasarį* 
1921 m. ir laiške, kuris buvo 
pasiųsta Darbo Partijai liepos 
11 d., 1921 m. Tas tiesa, kad 
mes tikrosios tarptautinės tvė
rime matome didesnių sunke
nybių negu Darbo Partijos 
Vykdyba, kuri pradedamuoju 
punktu ima sąlygas tebesamas 
Anglijoj, sąlygas, kurios daug 
mažiaus painios negu sąlygos 
žemyne. Vienok mes esame į- 
sitikinę, kad visų proletarinių 
pajiegų vienybe aiškiame bend
rame darbe, ypač kovoj su 
kontrevoliucine reakcija, impe
rialistiniais karo šinkuotojais 
ir imperialistiniais naudotojais, 
su augančiu darbininkų klesos 
skurdu ir badu Rusijoje, plėsis 
vis labiau ir labiau. Proletari
nių pajiegų vienybė, kuri įvyko 
Vokietijoj po Kappo Putšo ir 
po Erzbergerio užmušimo atro
do mums pavyzdžiu tos, kurią 
bendras veikimas gali duoti di
deliame laipsny aptariant in
formacijos tikslus, panašiai 
tam, ką mes turėjom šiandien 
su Anglijos Darbo Partija. 
Kaip jau mes pasakėme savo 
laiške liepos 11 d., 1921 m. 
Darbo Partijai, mes esam pasi
rengę prie tokių diskusijų su
visokiomis partijomis nežiū
rint to kokiai tarptautinei gru
pei jos priklausytų.

Mes pripažįstam, kad svarbi 
vieta Anglijos Darbo Partijos 
užimama pasaulio proletarinia
me judėjime duoda jai teisės 
kelti tokias diskusijas ir todėl 
Viennine Vygdyba domėsis ir 
tolesniaisiais jos pasiūlymais.

(Bus daugiau)

Redakcijos Atsakymai.
P. D. Virbickui. — Praneši

mas gauta kai sekmadienio nu
meris jau buvo išėjęs. Praneši
mai reikia išanksto atsiųsti, ar
ba telefonu paduoti.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS
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pamarginimais. Kalbės geriau
si Pittsburgho kalbėtojai, dai
nuos Birutės Choras, vedamas 
J. S. Senulio, ir grieš vaikų or
kestrą. — Juozas Virbickas.

RAC1NE. WIS. INDIANA HARBOR, 1ND.
SCOTTVILLE, MICH.

Klerikalų jėzuitiškas darbas 
dėl Lietuvos.

Mes kiekvienas esame girdė
ję ir skaitę pasigyrimus kleri
kalų. kad jų esą 90% 
tas čionai Amerikoj ir kad jie 
tik vieni

Kaip jau buvo Naujienose 
rašyta, čia yra susikūręs iš vie
tos draugijų atstovų Bendras 
Komitetas Rusijos badaujan
tiems žmonėms šelpti.

Nelaimės; vagiliai; užderėsi
mas; gaminių kainos.

procen-

daugiausiai Lietuvai 
duodą paramos. Klerikalai pri
pratę vienaip kalbėti ir rašyti, 
o antraip daryti. Aš šiame sa
vo rašinėly noriu Amerikos vi
suomenei parodyti, kaip prie 
musų Bacine klerikalai dar-

27 d. pasipylė la-

kalbos parapijos svet. lapkr.
27 d., 2 v. po pietų:

“Ant šitų prakalbų privalo 
atsilankyti visi, kas tik vadina
si Lietuviu, nes musų visų 
šventa priedermė stoti į pagal
ba musu broliams lietuviams

V C r,

vilniečiams, kurie dabartiniu

Gruodžio t dieną buvo komi
teto sušauktas masinis susirin
kimas bad uolių šelpimo reika
lu. Vietos klebonas kunigas 
('duburkis irgi prie to darbo pri
sidėjo, paragindamas iš sakyk
los parapijiečius Ateiti susirin
ki man ir nesigailėti aukos lab
darybės tikslams, čia reikia 
pažymėti, kad kunigas Čiuber- 
kis yra tikrai geros širdies 
(žmogus, visuomet prisideda 
prie lokių labdarybės darbų ir 
Įdcl to labai gražiai sugyvena 
;su vietos lietuviais ir su para
pijiečiais. Susirinkus publikai 
buvo prakalbos, kur buvo nu
rodyta reikalas šelpimo badau
jančių Rusijos žmonių, o pas
kui renkamos aukos. Aukojo po

doje užgrobikų lenkų, kurie iš 
plėšė iš lietuvių rankų lietu

vius mokinius, uždarė lietu-* 
viskas įstaigas, žodžiu sakant,' 
kas lietuviams šventai puikiau-} 
so. Lenkų imperializmas įtem
pė savo pajėgas persekioti lie
tuvius taip, kad lietuviui nega-i 
Įima lietuviu vadintis. Mes! 
Amerikos lietuviai negalime; 
ramiai žiūrėti į tokį baisų bar-! 
barizmą, kelkime savo balsą įi 
pasaulio tautas, išneškime pro-l 
testą, lai žino pasaulis, jog mes! 
esame gyvi dėl savo brangios}

A. Turkevičius, P. P. 
po $2: J. Jokšfts, Ant 
vičius, S. Barzdis, Fr. Barzdis, 
S. Bartkus, V. Znlenas, A. Ti- 
gondis, A. Kukta; po $1: P. 
Paškevičius, F. Gakenas, K. 
šečkus, A. Jankauskas, D. Ju- 
decki.s, V. Danauskas. P. Bali-! 
Čius, Z. Tildžius, K. Bladžas, J. 
Jasaitis, G. Lubinas, V. Raibis,
B. R. Jasiulis, F. Gusčius, K. 
Norkus, (N. N.) Diminckis, J. 
Gailius, J. Kušta, B. Klapatauc- 
kas, C. (N.) P. Pelrauckas, A.

Kesilis 
Turke

šis miestukas yra mažas; ja
me yra leidžiama laikraštis 
“Ūkininkas” ir yra nemažas 
skaičius lietuvių ūkininkų. Pas 
juos būva visokių atsitikimų, 
lik nėra kas apie juos aprašo.

Mano kaimynas, Mikas Žu
kas labai sunkiai serga ir neži
nia ar pasveiks. Pas mus taip, 
kaip Lietuvoj, naktinis prail
gėjus atsirado vagysčių. Nesc.- 
nai pas Virkutienę vagiliai at
važiavę automobiliu, susigaudę 
žąsis, galvas nusukino ir nusi
vežė. Kitą naktį išvogė J. Mi
lerio bulves ir keliose vietose 
vištas išvogė. Vienas rado sa
vo ganykloj karvaitę jau paplau
tą ir vagilius bekraunant mūsą 
su oda ir viskuo į vežimą.

Lapkričio 28 d. sudegė 11. 
Greenway’o daržinė. sudegė 
šienas, grudai, visos mašinos, 
2 geri arkliai, 5 karvės, pakink-

NAUJIENOS, CHcSgg, IR 
kas, A. Savickas, S. J. Petrauskas, P. 
B. Šimaitienė, J. Salučka, A. Jankaus
kas, B. Vosylius, V. Jankauskus; po 
50c: J. Kubilius, S. Bužinskas, B. Mi
siūnas, A. Tarabilda, L. Vosylius, J. 
Polikaitis, J. Morkūnas, J. M. Bacevi
čius, Jonus Kubilius, J. Armonuitė. 
Viso labo $20.00.

Sioux City, lu. — J. Donnaitis $2; 
Ail. Kerbelis, Al. Pukienė, P. Peliu
kas, F. Tumas, J. Gebežis, Ant. Meš
kauskas, A. Bulota, J. Juknis, P. Ma
tulis, J. Tubis, J. Budreika po $1; D. 
Vanagas, Am. Pumputienė, J. Gražis, 
K. Paplauskas, J. BagoČiunas, Iz. 
Raudonis, V. Baltakis, V. 'l’illa, Ad. 
Kovalis, Ig. Meilūnas, M. Bujokas, J. 
šulskas, J. šližis, J. čiapėnas, J. Vo- 
gonis, J. Baltušis, J. Kumštis, J. 
Prekšaitis, A. Skuja po 50c; smulkes
nių $2; viso labo $25.50. (Pinigai pa
čių rinkėjų pasiųsti Barkauskytei per 
Woodbury County Savings Bank, 
4550 markių. — J. Juknis, 2401 Dace 
St., Sioux City, la.)

Detroit, Mich. — Per Joną Kairį: 
po $1: J. Kairia, L. Paulauskienė, P. 
Drutenis, J. Adomaitis, J. Triburis; 
po 50c: G. Dambrava, P. Bilžcnė, A. 
Meldažiutė, F. Usonis, Ta Šįmkaitė, 
V. Rukštalienė, S. Eskevičius, J. Su-

dintas, K. Abišela, K. šnolis, J. Ba- / 
kanauskaitė, J. Bladzevičius, F. Miko- 
lauskas, A. čekauskas, .L Mitrimienė,. 
M. Jureševičius, J. Sinkiene; M. Mar
kus 65c; smulkesnių $7.85; viso labo’ 
$22.00.

Philadelphia, Pa., Charles Norkus 
aukojo $5.00.

Savo pastaboj “Del aukų Liudvikai 
Barkauskytei” N-nų 285 num. pažy
mėjome, kad be jau pasiųsti} Barkau
skytei 35,523 markių Naujienose gruo
džio 1 d. buvo dar nepasiųstų $300.13. 
Nuo tos dienos iki šiol atsiųsta nvurąs 
ir augščiau paskelbta, vėl $118.95 (ne
skaitoma Čia tų aukų, kurias patys 
rinkėjai pasiuntė), tuo Hudu Naujie
nose yra dabar nepasiųstų aukų 
$419.08.

Pakartojame savo nuonvonę, kad pa
siųstų aukų Barkauskytei pilnai pa
kanka ne tik akių operacijai, bet ir 
ilgam laikui gyventi. Daugiau pmi- 
gij nebereikėtų jai siųsti. Visi Ii- \ 
kasieji pinigai gal reikėtų goriau pa- - 
vesti kuriai nors lietuvių labdarybės | 
įstaigai, kaip našlaičiams, pavargė
liams šelpti, etc. Lai aukotojai pa
tys tatai nusprendžia.

Naujienų Redakcija.

M^DR-HEfiZMAN-^ ’
M RUSIJOS

PerrikUl d«o 8412 So. Halated SI. 
po No. 8818 So Halcterf Si. 

flterai ll*tuvi«nM! tinomaa p*t B3 
matu kaipo patyręs gydytąją*, ahi- 
rurgaa ir akuioria.

Gydo aitria* tr chrentikao U?**, 
vyrą, įuotarą ir vaiką, pagal a«o- 
jauaiaa metodą* X-Ray br kitokį** 
*l*ktroa prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1125 W. 
18th St., netoli risk St.

VALANDOS: No 19—19 plotą, 
ir nu* 6 iki 8 vai. vakarai*.

( Dienomia: Caaii | 
8110 arba 857 | 

Noktlmia; Draxel j
_  *59 - Drover 4136 

GYVENIMAS: 3818 S. Halated St.

Tolcphon/ri!

kankinamiems musų broliams 
Vilniečiams.”

itsišau- 
kvietimu susirinkti 
pasirašo: Lietuvos

Po šituo ĮMitriotingu t 
kimu ir 
skaitlingai 
Laisvės Paskolos Stoties Val-

Šiai lis, V. Koliene, A. Kulienė, 
S. Lutikė, F., Budis, J. taordlo 
smulkesnių $5.20; viso labo 
$70.20, kuri suma laprikčio 
(gal gruodžio? Red.) 6 dieną

vict

dyba.

Bussia fondų, New 
Iždin. J. Jokšas. 
Bastin. Kesilis.

PITTSBURGH, PA.

G

MRS. A. MJCHNIEWICH 
AKUŠERKA

8101 S. Halsted St., kampas 81 gat, 
Viename name su Dr. Monkevičium. 

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
•ilvanijoB bos 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kainose mo
terims ir mer-
ginoms.

vynūs reikalu kviesta, kad daug 
susirinktų, bet atėjo mažai, nes 
vietos lietuviai žino kas per 
vieni yra tie šaukėjai ir ką jie 
mano atsiekti.

Kad ir mažas būrelis susi
rinko, bet tikėjosi, kad tas bus 
atlikta, kas skelbimuose pasa
kyta, tai yra, kad bus išnešta 
protesto prieš lenkus rezoliuci
ja ir vilniečiams lietuviams 
parinkta aukų. Bet vieton to 
atvykęs kalbėtojas iš Cbicagos 
(vardo jo nenugirdau) agitavo, 
kad žmonės pirkių akcijas įkū
rimui Kaune “pekinghauzūs”— 
skerdyklų, ir vieton pardavoti 
lietuviams paskolos bonus par- 
davojo minimos b-vės akcijas! 
Šitaip/ sako, dabar geriau pi
nigus įdėti į biznį, ne kaip pirk
ti L. L. P. bonus. Ir keliems 
pasisekė įbrukti vieton bonų 

akcijų , o kiti atidavė pir-1 
minu pirktus bonus už akcijas. | 
Taigi dabar musų 
tis patapo agentu 
pardavus akcijas 
Kaune stokjardų.

Dabar bus aišku, prie ko pri
vedė klerikalų Finansinė Misi
ja L. L. P. Stotis. Tegul Lie
tuvos užsienių minisleris žino, 
dėl ko mažai bonų amerikiečiai 
perka: priežastis to tai pavedi
mas viso Lietuvos valstybinio 
reikalo į klerikalų rankas. 

Praeitais metais, kol buvo at
stovas gerb. J. Vileišis, viskas 
sėkmingai ėjosi. Musų ma
žytėj kolonijoje bonų buvo par
ai ota už 17,066 ir aukų sulink
ta virs $200.00. Bet atvykus 
atstovui Carneckiui ir pasky
rus visus klerikalų tarnautojus 
prie Finansinės Misijos musų 
stotyje klerikalai pravarė iš , 
bendro darbo neklcrikalus, ir 
tuojau kai kirviu nukirto kaip 
pirkimą bonų taip ir rinkimą 
aukų. Lietuvos valdžiai senai 
jau laikas atitaisyti padarytas 
klaidas, bet kad klerikalai Lie
tuvoje turi didžiumą, tai jie to 
gyvo reikalo nematis ir jų tiks
las yra ne Lietuvai tarnauti, 
bet Romai ir Lenkijai.

—Meldinietis.

Lietuvių kapinės.

Pittsburglio lietuviai galų 
gale turės savo kapines, kurios 
jiem buvo labai reikalingos. Pir
miau lietuviai laidojusi lenkų ka
inose, bet susi pykus su lenktus, 

lenkai jų nepriėmė savo kapi
nėse ir jie buvo priversti lai- 
Jotis airių kapinėse. Dabar jie

bendrovės ir 
įsteigimui

I pinėse.
Lietuvių 

I matydama 
I ninkaviiną 
I visas draugijas, bažnytines ir 
I laisvas ir stengėsi joms parody- 
I Ii, kad lietuviams reikia ir jie 
įgali turėti savo kapines. Prie 
I šito sumanymo pavyko jai pri- 
I traukli kitos draugijos ir tapo 
I niorganizuota Kapinių Bendro- 
I vė. Bendroves turtas tapo su
kurtas pardavinėjant Bendro
vės dalis; dalis buvo pardavinė-

I jama po $10.
Dalis pirko 

vieniai narai; 
oadovanojo,

| M000; A. P. L. A. 7 kp. $200. 
Kada šitaip sukarus Bendrovės 
turtą dar truko, tai P. Volun- 
ųevičia paskolino $2000 ir kapi
nės tapo nupirktos gražioj vie
toj šalę West Vic\v Parko ir 
čekų Šv. Juozapo kapų. Kapi
nės užima 9 akrus žemės ir už 
jas užmokėta $<8000. Kapines 
tapo galutinai aptaisytos, ištai
syta kelias, padirbta gražus 
vartai ir pastatyta akmens kry
žius už $250.

Kapinių pašventinimas, 
atidarymas bus sausio 
1922 m. Iškilme prasidės 
po pietų. Norintieji iš 
atvažiuoti, turi paimli 
priePennsylvanija Avė ir 7 gat

DraugijaMokslo
šitą lietuvių kanipi-
pas kitus, sušaukė

draugijos ir pa- 
kilos draugijos 
šitai L. M. 1).

Pas mus yra daug munšaino 
dirbėjų ir biznis jiems eitų ge
rai, jei ne tas šerifas, kuris yra 
didžiausias jų priešas. Be jo, 
manau, jiems butų daug geriau 
ir butu mažiau baimės.

Kaikurie ūkininkai iš mažo 
žemės sklypo padaro gerus pi
nigus. Jonas Konradas iš 7 ak
rų prikasė apie 1100 bušelių 
bulvių; Floyd Wood iš 6 akrų 
pupelių išrinko $593.<31, Wil- 
liam Grimell ir 1'a akro išrin
ko $463.12; Juozas Geryba iš 
1 3/4 akrų išrinko $169.69; C. 
L Mcril iš 10 akrų išrinko $1.- 
774.86; Peter šiška iš 3 akrų 
išrinko $.31 <8.75; Hernian Wil- 
son iš 10 akrų išrinko $337.78.

Yra ir tokių, kurie išrinko 
pelno labai mažai. Užderėji- 
mas priklauso nuo žemes, mo
kėjimo žemę išdirbti ir pasėto 
javo. Turėdamas gerą žemę 
ir gerai jų prižiūrėdamas ūki
ninkas gauna gerą atlyginimą.

Scottvilės Lietuvių Ūkininkų 
Draugija rengia balių paskuti
nę šių metų subatą.

Oras lig šiol yra geras ir kai- 
kurių gyvuliai tebesigano ga
nyklose. Lapkričio <8 d. buvo 
pasnigę, bet sniegas tuoj nutir
po, oras atšilo ir iki šiam lai
kui nešalta..

Produktų kainos pusėtinai 
nupuolė. Dabar kainos yra to
kios: Bulvių, 100 svarų, $1.20;

bušelis 60 c. Gyvuliai, svaras 
2—3— 1—5 centai. Kiaulės,*

14—15—15 centų. Oda $1.75. 
tas svaras 40 c. lietinė, 45c. 
Raudonosios pupelės 100 svarų 
$5.00; Baltosios pupeles, 100 sv. 
$3.50.

—Vienas iš 75.

AUKOS

Liudvikai Barkauskytei.
Zakarauską,

J. Zakarauskas, J. 
Shaikus, T. Grabauskas, 
Skurkis, B. Namajauska.

j.

JŪSŲ BUVĘS SENAS 
Prietclius Patarėjas

H.LEIBOWITZ
Dabar yra naujame biz

nyje visokios rųšies 
INSURANCE 
APDRAUDA

Valandos nuo 10 ryto 
iki 8 vai. vak. kasdien.
Persikėlė atgal į savo 

seną vietą.
1522 W. 12th Street, 

Chicairo. III.

T. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

DR. A. R. BLUMENTH AL
Akių Specialistas *

4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47th Si.

Dienoms, 9 ryto iki 9 vak.
.Ned. 10 iki 12 piatą.

Tel. Boulevard 6487

DR. CHARLES SEGAL "I
Praktllraoja 15 Metai 

Ofisą*
472* So. Ashland Avcų 8 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką Ir 
. Valką Ligą.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai, ryto, nuo 2 
5 vai. p* piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vai.

valandos ryto iki 1 vai. po piev.
Telefonas Drese! 2880

iki

Padarysime 500 namu linksmais

Ateiki miįs dirbtuvės brenčių

11 7 1 Infl Nupirks didelį Phonographą 
^į^Į-LLisJ Įm 1922 modelio, kuris grajina 

I l*! » visokio išdirbiino rekordus,
(f ..y ^zsu raštišku GVARANTAVL 

’ M U ant 10 metų, šių phono- 
Tiktai $25 graphų reguliarė kaina nuo

$100 iki $200
Tik 500 phonogrophą su tokia kaina.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette 4988.
tai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietų

Tai. Austin 787

DR. MARY A
DOWIATT—SASS.

,, Kątih pngrlžą H Califarnjjoa ir 
vii tęs savo praktikavimą p* N®.

5208 W. Harriaoa St.
Valandas* 8—12 kasdieną Ir 4—1 

vakar* išskiriant D*dildi*uivs.

Ifri TI1I^U81* PUHirinki>ne iš 24 rekordų, 500 plieno wvtr-g Tlll 
U F B į įl j adatų, taipgi daimanto adata hu kiekvienu
• 1 phonographų. Ateikite pas mus ir*mes ■ 1

parodysimo gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra 
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP 
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORflSI, TADA PRISTATYSIMj
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI UŽ MIESTO, PA- 
SIUSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIURfiTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS.

Main Salesroom Factory Branch
1020 S. Halsted St., Chicago, UI.

Atdara kasdieną nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų.

KALĖDŲ DOVANOS

I Per J. Gudelį ir 
Chicago: po $ t: 
Gudelis, X

I A. VillS, I . K.......^>>7, imiuujGuc'na, ■
J. Čepaitis, V. Jašmantas, J. Bakšis,
K. Valskis, F. Dubinskas; po 50c: C.
J. Macke, J. Radišauskas, A. Titas, P. 
Žalnieraitis, K. Bakanas, P. Mateikis,
K. Strakas, J. Stengei, A. Ruzgaitis,
Z. Lckauskas, J. H. Kaziukas, B. S. 
Juknis, K. Adamonis, K. Markus, C. 
Samsonas, M. C. Markus, P. Markus, 
V. šniaukštas 51c. Smulkesnių $3.85. 
Vi^o $24.86. |

Per St. Mišeikienę: Eugenija Hcrt-1 
manavičienė $2; K. Dovidaitienė (su
rinko) $1.50; J. Jančovskis, F. Graže- 
vičia, St. Mišeikiene po $1; N. N. ir 
Daugėla po 50c.; Darašienė 15c. Vi
so $7.40. • |

Per Iz. Vedeckį: po $1: A. Šimkus, 
J. Jovarauskis, J. Mažinskis, I. Geda
mas, Ant. Zubrickas, Kl. Sarguotis, 
S. Purlis, G. Janušas, Ag. Balionienė; 
po 50c: J. Vedeckis, T. Valutis, J. i 
Pocius, Ch. Žalis; smulkesniu 75c. Vi- j 
so $11.75. i

Cicero. — Per K. P. Doveikį, su- . 
rinkta Lietuviu Tvirtybės l)r-jos susi- « 
rinkime, viso $5.00. I

Wost Franktort, III., per Alek. Na-- Į E 
vieką: S. L. A. 191 Kuopa $5, nariai | 
suaukojo $9.44, viso $14.44.

Virden, III., per Amb. Staknevičią | 
ir Juozą Staliga surinkta $6.50.

Manitowoc, Wi8. — V. Bernotą ir I 
A. Melešius po $1, viso $2.00.

Rockford, III. per S. J. Petrauską: I 
po $1: V. J. Latvėnas, J. Keliotis, J. J j

, ,, Laucius, A. Atkočius, P. Kubilius, K. .,„ , ,,, f.
bus prakalbos SU Banis, P. P, Zalinkevičius, A,

Nustebink savo moterį ir draugus su Kalėdų 
Dovanoms. Turime skalbiamų mašinų, ant grin
dų ir stalo pastatomų gražiausių ir visokios 
rūšies lempų. Specialiai žemos kainos prieš 
Kalėdas. Labai specialės kainos Kalėdų eglaitėms 
šviesos.

Suvedame dratus ir sudedame fixtures J 6 
kambarių namą'už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus ai'ba telefonuokite, o mes suteik
sime apkainavimą. Darbą visuomet gvarantuo- 
jame.

Taipgi laikome elektros įrankių krautuvę ir tai
some viską namieje. Musų kainos prieinamos.

NEW PEOPLES ELECTRIC CO
1T11 Wcst 47th St.

Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.

arba

toliau 
mieste

ir važiuoti iki Park avė., o 
persėsti į kitą ir, važiuoti 
kapinių. Automobiliais rei- 
važiuoti Brighton Road ke1

Ola 
ki 

kia 
liu.

Tą pačia dieną 4 vai. po pie
tų L. M. D. sveatinčj, 1 12 Orr 
St., Solio,

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4631 So. Auhand Are. 

Tel.: Yarda 994
Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294

8

DR. M. STAPULIONIS
Gydą* be gyduolių ir be operaciją 

3347 E merai d Avė.
9 11d 11 ryte ir 9 iki 10 vakar* 

Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gal. 2 iki S vak. 

Tel.: Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 Sh. Hahited St., Chicago, I1L 
kamąaa 18th St.

▼alaad**! 9—12 ryto ir L—l yah.
Phon* Canal 257

Telefonas Pullnuan

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvy* Dantistą* ,

10101 Bo. Michigan Av., RoMlaaA Į
Valandos: 9 ryte Iki 12 di*aą 
Nuo 1 po pietą iki 9 vakar*.

BR. YlKKA '
1900 So. Halsted St

Tel. C*n*l 2118
Ofisą valandos: nu® II ryta Qd 

8 vakare.
Reakteacila! 2811 W. Mri Sk

Tel. Prospect 3466--------------------- ----------- M|f.

gULnjUMflUBBHUjUUOn
Telephone Yards 5032 ■

DR, M, STUPNICKi
2127 So. Morgam Si., 

Chlcz.go, IU,3 VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta < 
ir nu« 5 iki 8 vakare.

r ------- •>.
Ofiso Tel, Blvd, 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Liet uvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą į 

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

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

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 St. 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliom-is nuo 10 -*■ 

2 po piet.
Telephone Yarda 687

F".................  »
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 1118

DR. P. Z. ZALATORIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Hadiliomi* nu» 9 iki 12 ryte.
1821 S. Halsted St..

Kampas 18 ir Halsted St.

cTZTZlJLuTZ I lZZ VenerallSkų, kraujo, odos, ironiškų,“Inkstųopocialistas Ltgp ^•wixitųrisk’s gydyma8 8u page1’
DR. J. W. BEAUDETTE

Ofisą*
Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:30—5 ir 8:30—10 P. M.
Ned.: 2:80—4:30 P. M.
Telephone: Cai at 464

Ofisas
5100 S. Ashland Avė. 

ant viršaus Banko 
Vai.: 1—2:31 ir 6:30—8:30 P. M. 

Nedėliomis iki 2:30 P. M. 
Telephone: Republic 805

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivcsk elektros dratus J savo namą dabar. Kaina stebėtinai 

lema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norit*. Mielai 
apkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.,
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, Bl.l

Telephone Yarda 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325. So. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS >■
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterį, tai
ki ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptį** 
gas vyrų ligas.

, 8259 So. Halsted SŪ Chicago.

Telephone Boulevard 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka- I 
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va- I 
karais 6—9. Nedšl. pagal sutarimo.
8261 So. Halsted St., Chicago, Iii.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytoja, Ir Chininai

•9 JVJLSILV*

3303 So. Morgan Str®ą>, J 
Chicago, III.

Telefonas! Boulevard 7048

DR. C. Z. VE2ELIS 
Lletavia Dentlstas 

£712 Buath AsMaad Av*^ 
art! 47-ioa gaivia

Telephone Van Buren 294 Kaa. 1189 Indepandeuce Blvd. Chicago 

DR. A, A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų,
Vaikų ir viaų chroniškų ligą 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. ChfcagK 
Telephone Drovai 9698 

Valandos: 10—11 ryto; 2—8 p> piet,



NAUJIENOS, Chicago, III
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

dalyke. Ji dar nuėjo pas poli
cija, bet policija neprižadėjo 
jai pinigus sugrąžinti, tik pa
mokė, kad kitą syk su pinigais 
butų atsargesnė, jeigu ji dar jų 
kada nors turės.

Skerdyklų savininkai 
atmetė taiką

Amalgamated Meat Cutters 
and Butcher Workenrs Union 
unijos prezidentas Cornelius J. 
Hayes užvakar pasiūlė skerdy
klų savininkams pradėti taikos 
derybas su darbininkais strei
ko gln&> išsprendimo reikale. 
Jis pridūrė, kad darbininkai 
yra pasirengę bile valanda tai
kintis su darbdaviais, jeigu pa
starieji to pageidauja ir.nori 
iškilusį ginčą teisingai išsprę
sti. Jis pareiškė, kad svarbiau 
šioji šio streiko priežastis buvo 
ta, kam skerdyklų savininkai 
panaikino karo laiku padarytą 
sutartį. Gi vienintelis jų tiks
las tai daryti buvo tas, kad to
kiu budu panaikinti skerdyklų 
darbininkų unijas. Beto jis 
pareiškė, kad kaip jis, taip ir 
kiti unijų vadai yra pilnai įsi
tikinę, kad visuomenė netole
ruos tokių derybų, kuriose pir- 
mon vieton bus statoma algų 
ir darbo sąlygų klausimas, o 
ne teisingas to ginčo išsprendi
mas.

Gi skerdyklų savininkai grie 
štai pasakė, kad jie jokiu bil
du nepradėsiu derybų su tais 
žmonėmis, kurie nedirba sker
dyklose. Taigi jų nusistaty
mas yra aiškus, būtent prieš vi
sokį pasikėsinimą suorganizuo
ti skerdyklose darbininkų uni
ją. Mat jiems jau butų tada 
sunkiau skaityties su darbinin
kų unijomis, kaip kad su savo 
tai]) vadinamomis darbininkų 
tarybomis, suorganizuotomis 
iš savo bosų.

Žinoma, unijų vadai, ypač da 
bar kada jie mato, kad stre 
kas eina sėkmingai ir kad dar
bininkai jį laimės, su tokiais 
skerdyklų savininkų pasiūly
mais niekados nesutiks. Nes 
^ai butų darbininkų unijoms 
peilis po kaklu.

STREIKAS TĘSIASI SĖK
MINGAI.

Streikas dar vis tęsiasi sėk
mingai. Streikieriai laikosi vie 
nybės ir jų vadai tvirtina, kad 
streikas ilgai tęstis negalės, jei 
gu jie tai]) laikysis ir ilgiau.

LATVIJOS PASIUNTINYS 
AMERIKAI, CHICAGOJE.

Pereito šeštadienio vakarą 
Charles I-. Seyu, I-atvijos uni- 
versiteto profesorius, ir pasiun

tinys laikė prakalbą Morrison 
viešbuty. Apart latvių, ten da
lyvavo ir lietuviai.

NORI NEDUOTI POLICIJOS 
JEIGU NESUMAŽINS 

MĖSOS KAINOS.

Aldermanas Maurice Kava- 
nagh 19-to wardo pranešė už
vakar, kad jis paduos prašymą 
nedarbo komisijai, kad ji pa
sirūpintų priversti skerdyklų 
savininkus sumažinti mėsos kai 
nas arba atšaukti iš skerdyklų 
policiją. Jis sako, kad skerdy
klų savininkai tvirtina, kad 
skerdyklose darbas dėl streiko 
nei kiek nesumažėjęs, tad kam 
gi kelti mėsai kainas.

UŽGRIEBĖ DAUG SKYSTY- 
MĖLIO.

Policija užgriebė 30 statynių 
italioniško vyno ir 12 statynių 
degtinės pas John Žoline, po 
nuni. 110 Vernon avė. Bet poli
cija juo nepasinaudojo; ji iš
pylė gatvėn “visą Dievo dova
ną“, vertės $70,000.

Nežinau kiek melų jau pra
bėgo nuo to laiko, kaip ) jau 
mes nebesusirašome. Aš iš VIa 
divostoko rašiau juniš kelis 
laiškus į Chicagą senu adresu, 
bet po to kai gavau vieną savo 
laišką algai su parašu, kad jū
sų nesurado, daugiau nebera- Y • siau.

Pereitą sekmadienį š. m. lap
kričio 0 d., netikėtai pas vieną 
lietuvį užtikau nelabai seną 
“Naujienų“ numerį ir per jį 
mėginu laimės.

Jei šis laiškas suras jumis, 
tai tada galėsiu parašyti šį-tą 
iš savo gyvenimo. O dabar pa
sitenkinsiu keliais žodžiais lie
čiančiais svarbiuosius dienos 
gyvenimo klmisimvis.

Gyvenu taip, kad jei ilgiau 
reikės taip gyventi, tai reikės 
pačiam atsisakyti nuo gyveni
mo.

Neva tarnauju valdžios įstai 
goj ir jau penktas menuo kaip 
ne moka algų; išviso j penkis 
mėnesius gavau 15 rublių. Tai 
tų jau ir sinoką užmiršau ir 
dažnai priseina išgėrus stiklą 
žolainės išbūti visą dieną tar
nyboj ir vakare atsigulti suvis 
nieko nevalgius, nes jau ir pa
siskolinti nėra nuo ko. Aš ma
nau, kad ir iš šių kelių žodžių 
aišku, kokis mano gyvenimas. 
Ir tai reikia skaityti už didelę 
laimę, kad dar turiu šiokį tokį 
užsiėmimą, nes desėtkai tuks
iančių bedarbių vaikščioja po 
gatves ir beveik kas dieną šim
tais išmeta iš darbo, visokiais 
budais sumažindami ir visai 
uždarydami dirbtuves.

Sudiev!
— I. L. Ascila.

~_W I _ I.. II 1.11 .11—MULUI J.

~_Pranešimafi~

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA ŠEIMYNINKĖ mer
gina ar našlė prie namų darbo. leng
vas ir pastovus darbas, gera mokestis.

Atsišaukite
OREMUS CHEMICAL 

LABARATORY 
1718 So. Halsted St.

REIKIA MERGINOS AR MO- 
ters namų darbui. Valgis, kam
barys ir $9 į savaitę. Atsišaukite 

1730 So. Halsted St.
Šiaurvakarinis kampas 18 gt.

REIKIA DARBININKU
VYKŲ IR MOTERŲ

EXTRA1
Reikalaujam daug darbininkų be 

skirtumo lyties; butų geistina, kad tu
rėtų kiek kapitalo, bet ir be kapitalo 
bus galima gerą darbą gauti. Nepa
mirškit, kad čia jumis laukia labai 
gera ateitis, nes mes tik-kų atidarom 
naują dirbtuvę ir išdirbinėsim naujau
sios rųšies mašinas malevojinvui, ko
kių dar nebuvo ir nėra visame pa
saulyj. Taigi, kviečiame atsilankyt 
pas mus ir patirt dalyką! Iš kitų mie
stų kreipkitės laišku platesnių infor
macijų. Musų ofisas atdaras subatoj 
ir nedėlioj visą dienų.
FOUNTAIN PAINT BRUSH CO., 

1623 Blue Island Avė., Chicago, 111.

REIKALINGA JAUNA ŽENGTA 
pora dirbti ant ūkės, kuri randasi ne
toli Chicagos, tik 2G mylios. Turi 
būti suprantantys savo darbą. Del 
platesnių žinių kreipkitės pas

C. P. SUROMSKI,
334G So. Halsted St., Chicago, 111.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BIZNIS NAUJAS, 

tik-kų užbaigtas: krautuve 70 pd. il
gio, kambariai viršuj. Atsišaukite: 

3118 W. 43rd St., 
Kampas Archer ir 43-os gatvs.

PARDAVIMUI storas su 5 kamba
riais; pigi renda, gera vieta bile ko
kiam bizniui. Atsišaukite:

127 W. 107 St., 
Tel.: Pullman 5018.

NAMAI-ZEME.
Panedėlis, Gruodžio 12,1921

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

ŠIANDIE PASKELBS VISUO
TINĄ STREIKĄ.

Unijos vadai pranešė, kad 
kaip šiandie jie paskelbs vi
suotiną skerdyklų streiką, t. y. 
iššauks streikai) visų kitų uni
jų darbininkus, kurie dirba ki
tokius darbus ir prie kitų unijų 
priguli. Jeigu tai įvyks, tai ta
da bus visuotinas streikas sker 
dyklose.

SKERDYKLŲ SAVININKAI 
RENGIASI PRIE TĘSIMO 

STREIKO.

Nors jiems tas darbas nela
bai vyksta, teČiaus jie stengia
si visokiais budais skobus įvež
ti/] skerdyklas. Sako apie 
8,(MX) skobų įvežė į skerdyklas 
užvakar. Beto jie bando padvi
gubinti apginkluotą policiją; 
vietoj 1,(MX> policistų, jie mano 
pastatyti su virš 2,(XX>.

APGAVO LENGVATIKĘ 
MOTERĮ.

Užvakar du vyrukai nuėjo 
]>as Mrs. Anthony Kalus, 1901 
West Roosevelt road, ir paro
dė jai kai]> galima padvigubin
ti savo pinigus. Jie prie jos a- 
kių padėjo popierinį dolerį tarp 
dviejų lentelių ir kiek palau
kus lenteles atvožė ir rado, vie
toj vieno dolerio, du. Tada ji
nai pasiėmė savo $2,000 ir pa
davė jiems juos padvigubinti. 
Jie padėjo tuos $2,000 taip tų 
lentelių, suspaudė jas g^rai pa
liepė jai palaukti apie valandą 
laiko, nes mat daugiau pinigų 
reikalauja daugiau ir laiko. Ji 
tai paklausė, o tie vyrukai išė
jo savais keliais. Gi kada už- 
valandos ji pravožė tas lente
les, ji rado tiktai prastą popie- 
rio šmotelį. Ir tik tada ji su
prato, kad jie ją apgavo tame

STUDENTAS NORI $10,000 
Už IŠMETIMĄ Iš DRAUGIJOS

Chicago College of Osteopa- 
thy studentas Russell G. Tar- 
pan užvakar patraukė teisman 
Theta Psi broliją už išmetimą 
jo iš šios draugijos. Jis reika
lauja už išmetimą $10,000. Jis 
nusiskundžia, kad jį iš draugi
jos prašalino dėl asmeninių 
nesutikimų.

LSS. VIII Rajono Centralinio Ko
miteto susirinkimas įvyks panedėlyj, 
gruodžio 12 d., “Naujienų” name. Pra
džia 7:30 vai. vak. Visi Centr. Kom. 
nariai malonėkite susirinkti laiku, 
nes turime daug reikalų aptarti.

J. J. Čeponis, Sekr.
2640 W. 40th St.

Operetę “Kaminakrėtis” statys Dr. 
V. Kudirkos Draugija Naujų Metų 
vakarų, sausio 1 d. Meldažio saloj. 
Vaidina Laisves Kanklių Pirmyn Miš
rus Choras, p. A. Kvedarai vedant.

— Rengėjai.

REIKALAUJAME šeimynos, 
merginos ar našlės ant ūkės na
mų darbui, taipgi keleto neve
dusių vyrų. Darbas užtikrin
tas ant metų.

A. GREGAITIS
1758 W. 95 St.

Beverly 2217

REIKIA DARBININKŲ^
_______ VYRŲ__________

VYRŲ REIKIA ŠIOFER1Ų, AMA- 
tninkų ir paprastų darbininkų dirbti 
Taxi-Cabs didelėn Taxi Co. Gali pa
daryti $125 iki 150 į savaite. Išmo
kinsime važiuoti ir Taxi biznio. Nuo
latinis darbas. $400 kapitalo reika
linga. Pinigai užtikrinti. 82 W. W;i- 
shington St. Room 525.

PROGA VISAME GYVENIME, 
krautuvė su nauju staku, moteriškų 
drabužių ir tinkantis dry goods, turi 
būt parduota, nuolatinis pragyveni
mui pasidarymas. Geriausioj lietuvių- 
amerikonų amatninkystčj. Biznis visų 
metą dviems žmonėms. Prieinama 
ronda. Pardavimo priežastis einu į iš- 
dirbystės biznį. Parduosiu prieinama 
kaina, kurie interesuojasi. Kreipkitės:

3447 So. Halsted St.
PARDAVIMUI KA.T,IUNA« GEROJ 

vietoj, biznis gerai eina. įlystas ant 
5 motų, 3 ruimai pragyvenimui, už
pakalyj namo didele barne dėl auto- 
mobilių. Pigi remia. Parsiduoda su 
fixtures. Parduodu dėlto, kad važiuo
ju į Lietuvą.

6026 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
saliunas, darąs gerą biznį — fixtures 
ir cigaretams rase; 5 metų lysas, vi
sokių cigarų, cigaretų ir tabako. Taip- 
fi cigaretų laisnai. Galima viską per
žiūrėti.

SAM’S
Kampas 19-os, 1840 So. Halsted St.

II   m-  - m iri ' vi       - —m ■■■■<

PARDAVIMUI saliunas. Biz
nis gerai eina. 4 kambariai pra
gyvenimui, pigi ronda, tik $15. 
Lystas iki Liepos mėn. 1922 m. 
Parduosiu pigiai už tiek, kiek aš 
esu mokėjęs. 5363 Shields Avė.

PARDAVIMUI saliunas labai 
pigiai; gera vieta, tarpe dirb
tuvių, visokių tautų apgyven
ta. Turi būt parduota į trum
pą laiką.

1528 S. Western Avė.

PARDAVIMUI saliunas. Biz
nis išdirbtas, parduodu pigiai, 
nes išvažiuoju iš Chicagos. At
sišaukite:

3901 Federal St.

HARVEY CHURCH BYLA 
PRASIDĖJO.

Vakar prasidėjo Harvey 
Church byla. Jis yra įtartas 
užmušime Bernare! j. Daugher- 
ty ir Gari Ausimis. Byla veda
ma Kriminaliniame teisme. Ji 
tęsis iki pirmadieniui.

Prisirengti protestui prieš Lenkų 
žiaurumus Vilniuj, Chicagos Ccntra- 
linių Organizacijų susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny j, gruodžio 15, 8 vai. vak. 
Šv. Jurgio parap. svet. antros lubos 
No. 5, 32-ra ir Aubum gatv. Susi- 
rinkiman kviečiami ^u ingaliojimais 
Susivienijimo Ex-Kareivių, A. L. R. 
K. Fed. Chicagos Apskričio, Chicagos 
Lietuvių Tarybos, Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos ir L. L. P. Chi
cagos ir apiel. Apskričio atstovai.

Istorinė valanda kviečia mus, bro
liai, vienyben. Susirinkim* ir iškelkim 
Lietuvos apsigynimo klausimų aukš- 
čiaus savo įsitikinimų. Laikinoji Val
dyba,

J. A. Mickeliunas, Pirmininkas 
J. K. Enčeris, Raštininkas

REIKIA VYRŲ KATRIE YRA 
apsipažinę su žmonėms. Dar tik pir
ma proga tokia pVoga yra lietuviams 
pasiūlyta. Alga geras, nuolatinis dar
bas. Kreipkitės panedėlyj nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. General MGR. Room 
1010. 20 E. Jackson Boulevard.

PARDAVIMUI saliunas ir restau- 
rantas su visais saliuno ir restauran- 
to fixtures. Parduosiu už prieinamą 
kainą. Pardavimo priežastis, per daug 
turiu biznių, arba jieškau teisingo 
bartenderio. Atsišaukite greitu laiku 
pirkėjas arba barkyperis.

GEO. M. CHERNAUSKAS, 
1464 Indiana Avė.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas, daro gerą biznį, visą 
metą, taipgi kartu,šių dienų 
fixtures. Prieinama kaina.

6758 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SPAUSTŲ PLYTŲ 
modemiška bungalow. 5 kambariai, 
labai šviesus. Priekio porčiai sietu 
apdirbti, užpakaliniai porčiai aptver
ti, kietmedžio trimingai, gražiai iš
taisyti, cemento skiepas su ameriko
niško karšto vandenio šildymo syste- 
ma. Didelis jardas su daržu, garad- 
žius su elektro šviesa. 1 blokas nuo 
gatvekarių stoties, 3 blokai nuo C. 
B. & Q. stoties. Turi būt greitai par
duota. Parduosiu už $5,500, su $2,000 
įmokėjimo. Likusius $36 į nvenesį, su 
palakiu. Lietuvių apgyventa vieta.

2729—63rd Ct., Bcrwyn, III.
Phone Berwyn 1255 R

DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE: Pirmininkas Anta
nas Margevičia, 923 W. 33rd St.; 
padėjėjas Ant. A. Juščius; nutar. 
rašt. Izidorius Juščius, 1967 Canal- 
port Avė.; fin. sekr. Izid. Vedec- 
kis, 624 Barber St.; kasierius Pet
ras Paulauskis; centro rašt. Ant. 
Juščius; kasos glob. Juoz. Juščius 
ir Petras Vestelis; maršalkos: L 
Jonas Guzauskis, II. Geo. Cher- 
nauskas; ligonių glob. Antanas 
Daujotas, 2026 Canalport Avė.; tei
sėjas Stan. Romanas.

GREIČIAUSIAI NUPERKAME, 
mainome, parduodame visose dalyse 
Chicagos. Norinti parduoti, pirkti, 
mainyti, narna, bučemę, grosemę, 
farmų, lotą, mašinų, saliuną. Turime 
pirkėjų ir midny to jų laukiančių.

Kreipk S t<5s ypptiSksii tir IniSkp: 
I5KIDGEPORT RICAI. ESTATE CO.

3452 S. Halsted St.
N. W. Cor. 33-rd Placc.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTĖ: Pirm. Ant. Rudauskas, 
3328 Aubum Avė.; padėjėjas, Pet
ras Rudokas, 1164 W. 19th St.; 
Nut. Rašt. A. Marcinkus, 811 W. 
19th St.; Fin. Rašt. Antanas Pieu- 
lokas, 2723 Emerald Avė.; Kasie- 
14us Kaz. Paulauskus, 23.^4 W. 
St. Susirinkimai laikomi kiekvieno 
menesio paskutinį nedSklienj Valen* 
Člaus salėj, 1732 So. Union Avė., 
1:30 vai. po pietų.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AR TURIT SKOLININKU?

Negalite atsiimt pinigų? Duokit 
mums, o mes iškolektuosime. Taipgi, 
perkame įudgementus.
NORTII AMERICAN TNVESTTGAT- 

ING and PROTECTIVE CO., 
Room 619 — 117 N. Dearbom St.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.
Musų sistema yra geriausia. 

mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Jšmokinam į trumpą laiką h 
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.

A. C. W. of A. IX)CAL UNION 269 
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin. 
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St., 
Cicero, 111.; Vice-pirm. W. Prusis, 
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank 
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.; 
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard 
St.; maršalka J. Dauginis, 1604 W. 
North Avė.

Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 1564 N. Robey St.

Chicago.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta, 
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant. 
Leknickas, 663 W. 18th St.; nutar. 
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S. 
Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt. 
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplins- 
kas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz. 
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai 
laikomi kiekvieno mėn. antrą su- 
batvakarį A. Urbono salėj, 3338 S. 
Auburn Avė.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis, 
10520 Indiana Avė.; iždininkas I. 
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.; 
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Went- 
worth Avė.; turto rašt. W. Dargis, 
10520 State St.

Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shed- 
villo svetainėj, 341 E. Kensington 
Avė. *

VIS TA MUNŠAINĖ KALTA.

Casper iLombardi, 1120 Tay- 
lor gat., anądien peiliu nudū
rė Lawrence J. Jordon, 378 S. 
Avers avė. Gi kai jį policija 
suareštavo, tai jis teisinosi, sa 
cydanias, kad tuo laiku jis bu
vęs perdaug skystimėlio raga
vęs ir nežinojęs ką daręs.

PLĖŠIKAI ATSIMAINĖ 
ŽEMČIŪGUS.

Metai atgal plėšikai įėję į 
Arthur VVhiteconib namus, 
725 Brompston avė., pavogė 
paprastus žemčiūgus. Užvakar 
Mrs. Whitecomb atsikėlus ra
do atidarytą langą, apsidairius 
j i pamatė ant staliuko sugrą
žintus žemčiūgus. Ji apsidžiau
gė, kad plėšikai sugrąžino jai 
žemčiūgus, bet ji ilgai tuo 
džiaugtis negalėjo, nes jo drau
gė pasijuto, kad jos žemčiūgai 
vertės $300 pavogti. Taigi pa
sirodė, kad plėšikai pavogę pi
gius žemčiūgus juos sugrąžino, 
o jų vieton pasivogė geresnius.

Laiškas iš Siberijos. 
Aukoti

I. L. Ascila rašo per Naujie
nas laišką savo broliams Ame
rikiečiams, nes jis jų adreso 
nežino. Jo laiškas randasi Nau
jienų redakcijoj.

Žemiau talpiname jo laišką.

Siberija 
Lapkričio 8, 1921 

Mieliausi Broliai ir Mortelė!

PRANEŠIMAS.
PRANEŠIMAS ŠĖRININKAMS LI

BERTY LAN D & INVESTMENT CO 
šiuomi pranešame, kad metinis šė- 

rininkų susirinkimas atsibus Gruodžio 
Dec. 23 d., 1921, 8 vai. vakare, Mil
dos svet. 3138-42 So. Halsted St. 
Meldžiame visus dalyvauti; tie, kurie 
negali, prisiųskite proxies.

Taipgi tie, kurie persikėlėte kitur 
gyventi, priduokite naujų antrašų į 
Bendrovės ofisų:

3301 So. Halsted St., 
Su pagarba,

J. Sinkus, Sec.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PA JIEŠKAU JUZEFOS RASBA- 

dauskaitės, kuri pirmiau gyveno ant 
Bridgeporto. Turiu svarbų reikalų ir 
prašau greitai atsišaukti.

MARIJONA PAUKŠTIENĖ, 
514G So. California Avė.

Rcpublic 3189

JIEŠKAU Juozo Masalskio, 
Radvyliškio parapijos, Abariš- 
kių kaimo. Meldžiu atsišaukti:

J. DIKŠA,
2714 Spring Alley, 

Pittsburgh, Pa.

Cicero Lietuvių Kooperacijos prieš- 
metinis susirinkimas įvyks pirmadie
nį, gruodžio 12, 7:30 v. v. S. Zvibo sa
lėj, 1347 So. 50th Avė. Visi nariai 
būtinai turi dalyvauti dėl paėmime 
naujo štoro ir direktorių rinkimo atei
nantiems metams.

—Sekr. W. Strumillo.

JIEŠKAU Antano žimkaus ir Onos 
Žimkaitės, Kauno rėd., Telšių apskr., 
Varnių valsč., Enepolio par.

J. NOVESKAS, 
1608 S. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGA 100 darbininkų. Pa
tyrimas nereikalingas; galima uždirb
ti nuo $25.00 iki $100.00 į mėnesį. 
Matykite

J. KELI, A R,
58 W. Washington St., Room 420 

Tel.: Dearbom 2036.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI KESTAURANTAS 

ir namas užpakalyj, prie 22-nd ir 
Halsted Sts. Kaina $7,000; cash 
$2,500.

Saliunas ir 2 flatai viršuje, geras 
mūras, netoli 38-th and Wallace sts. 
Kaina $8,500. Cash $2,500.

Du namai ant loto 2G-th ir Halsted 
Sts. $3,100. Cash $1,000.

7 kambarių muro namas, pigiai, 
$2,300 prie 38-os gatves. $300 cash

Taipgi pabudavosime tamstai. Lotai 
South Side po $275 su šalygatviais, 
vandeniu suroms ir gasu, apmokėta. 
$50 cash ir $5 į mėnesį.

A. C. Krueger reikalingi darbinin
kai. Klauskite MR. KELLER.

58 W. Washington St.
Tel. Dearbom 2036

RAKANDAI
RAKANDU BARGENAS

Jauna pora priversta parduoti sa
vo 5 kambarių rakandus ant syk ar 
atskirai už gerą pasiūlymą. Vėliau
sios mados seklyčiai setas, valgomo
jo, miegamojo kambarių setai, velve
to kaurai, ant grindų pastatoma lem
pa, davenport, rankomis malevoti pa
veikslai ir tt. Taipgi didelis dubelta- 
va springsa phonographas, su rekor
dais ir daimanto adata ir gražiausia 
grojiklis pianas, ukelele pridedama, 
modelio 1921 su roliams šėpute ir ant 
10 meti] gvarantuotas. Nepraleiskit 
šio bargeno.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI RAKANDAI 
visai nauji, tik vieni metai var
toti. Galima matyti bile laike.

4500 S. Marshfield Avė.

P-lės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikam®.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

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

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDES P. IR P. 
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzev- 
skis, 1217 N. Hoyne Avė.; nut. rašt. 
J. Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd. 
M. Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt. 
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak.

LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
TARPINĖS PAŠALPOS: pirminin
kas J. Bačiunas, 2152 Alice PI.; pa
dėjėjas A. šakis; nutar. raštin. P. 
Rauskinas, 1841 N. Leavitt st.; tur 
to rašt. K. Labanauskas, 1515 N. 
Wood St.; kontr. rašt. A. Šimas, 
1835 Wabansia Avė.; daktaras kvo
tėjas Dr. A. Montvid, 1824 Waban- 
sia av.; ofiso valandos nuo 6 iki 8 
vakare. — Reguliariai Kliubo susi
rinkimai kiekvieno mėnesio pirmą 
seredą Knygyno svet., 1822 Waban 
šia avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
groserne; visokių tautų koloni
joj. Randasi gražioj vietoj, 
Brighton Parke.

3965 Archer Avė.
.......... -. »

PARDAVIMUI GROSERNĖS 
rakandai (Fiktures) už labai 
pigią kainą. Atsišaukite po 6 v. 
vakare.

2256 W. 24-th St.

PARDAVIMUI pienininko 
(Dairy) biznis. Išvežiojame ir 
ant vietos parduodame. Yra du 
vežimai, vienas arkliu, kitas 
trekas. Biznis išdirbtas per 
daug metų.

Antanas Adomaitis,
2241 W. 23-rd PI.

KARČIAMA PARDAVI- 
mui. Priežastį patirsite ant 
vietos.

3694 Archer Avė.

NAMAI-ZEME.
EXTBA, parduodu ar mai

nau namą Chicagojc. Galiu 
mainyti ant bučernes, groser- 
nės, saliuno arba kito kokio 
biznio. Atsišaukite.

920 W. 34-th St.

IR VĖL BARGENAS
Pardavimui arba mainymui 2 auk

štų, 3 pagyvenimų namas, kuriame 
randasi saliunas su barais ir visais 
fixtures. Minėtų namų mainysiu ant 
bučernes, automobilio arba loto. Taip
gi, turiu visokių bargenų namų, lotų, 
visokių biznių bei farmų. Mainau ant 
miesto praperčių. Norinti būti laimin
gais, atsišaukite.

COOK COUNTY REALTY CO., 
3251 S. Halsted St.

Klauskit W. Kriščiūno.

DIDELIS BARGENAS!
Pardavimui 2 aukštų mūrinis na

mas po 7 ir 8 kambarius. Garo Ši
luma, elektra, gasas ir vanos; geroj 
vietoj, South Side, arti Garfield Bou- 
levaro. Kaina $9,800: George Petkus, 
Real Estate, Loans and Fire Insu
rance. 3402 S. Halsted St.

PARDAVIMUI dviejų laiptų 
mūrinis namas, smagus dėl gy
venimo ir neša pelningą rendą. 
Namas prie 14 PI., netoli nuo 
Halsted St. Atsišaukit: 1131 S. 
Wood St., 1-mos lubos, tarpe 1 
ir 3 valandos po pietų.

......... ... .
Leveskio Mokykla

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

3454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.k „ž.___ ____

AUŠROS MOKYKLOJ

Antradienį, Lapkr. 8, prasidės 
painokos anglų kalbos. Mokin
to jaus Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St., 
Chicago, III.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARP. PAŠALPOS: Pirmi
ninkas J. Ascilla, 1429 N. Wood St.; 
vice-pirm. K. Kairis, 3247 D. Divi- 
sion St.; prot. sekr. A. Shimas, 
1835 Wabansia Avė.; fin. sekr. V. 
Briedis, 1049 N. Marshfield Avė.; 
iždin. J. Degutis, 3913 W. Division 
St.; daktaras-kvotėjas Dr. A. Mont
vid, 1824 Wabansia Avė. (ofiso va
landos nuo 6 iki 8 vakaro). — Drau
gijos reguleriai susirinkimai laiko
mi kiekvieno mėnesio antrą nedėl- 
dienį Związek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė., 2 vai. po pietų.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBA: — Pirmininkas J. P. 
Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J. 
Vilis, 2538 Charleston St.; Iždinin
kas S. DanilaviČia, 1617 Winchester 
Avė.

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠEL- 
POS KLIUBAS: — Pirmininkas 

Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.; 
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3333 
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant. 
Booben, 3231 Emerald Avė.; Turto 
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca
lifornia Avė.; Kontr. rašt. St. Ja- 
rembauskas; Iždininkas Kaz. Che- 
pulis. — Susirinkimai laikomi pirmą 
subatą kiekvieno mėnesio D. She- 
maičio svet., 1750 S. Union Avė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvadystis, ste
nografijos, typevrritlng, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel 
nos istorijos, geografijos, politikinii 
ekonomijos, pilietystis, dailiarašys- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po platų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3166 SO. HALSTED RT., CHICAGO.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS GOJUS:— 
Pirmininkas J. šaulys, 2152 W. 24th 
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
mų rašt. F. Ažusenis, 4014 S. Ma- 
plewood Av.; fin. rašt. J. Laurai
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka
sierius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.— 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedėldienį, 1 vai. po 
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas 
18-tos ir Union avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS: 
Pirmininkas Antanas Zalatoris, 827 
W. 33rd St.; Padėjėjas Juozas Ka
tonas, 3309 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Kazimieras J. Demereckis, 
8327 S. Wallace St.; Turto rašt. 
Juozas Šokas, 3222 S. Wallace St.; 
Kasierius Juozas Račiūnas; Kasos 
globėjai: Stan. Grikštas ir Jonas 
Mazuraitis. — Kliubas savo susirin
kimus laiko kiekvieno mėnesio pir
mą subatvakarį Jono Maziliausko 
salėj, 8259 So. Union Avenue.


