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Kunigas Purickis apkaltintas dėl šmugelio
Buvusis Lietuvos užsienių mi 

nisteris busiąs teisiamas
Socialdemokratų interpelecija Sei 

m e dėl šmugelio ministerijose

Klerikalai susikompromi
tavo - gal neteks valdžios.
Užsienio reikalų ministeris 

kun. Purickis sugautas šmugelį 
varant. Įvelta ir daugiau augštų 

valdininkų.

CHICAGO, gruodžio 28. — 
šiandie “Naujienų“ redakcijai 
tapo priduotus vieno chieagie- 
čio laiškas, gautas iš Paryžiaus 
nuo žmogaus, kuris nors aktin
gai nedalyvauja politikoje, bet 
turi progos patirti, kas dedasi 
Lietuvos vyriausybės ir Seimo 
sferose. Tas laiškas atidengia 
ilgai Lietuvos valdžios (ir jos

priežastį, dėl kurios pasitrau
kė iš užsienių reikalų ministe- 
rio vietos kun. dr. Purickis.

jam rci- 
port folio

susekė,

į rankas liaudininkų ir social
demokratų, jei paskutinieji 
mokės susitarti.“

Dabar, štai ką rašo apie tai 
Lietuvos laikraščiai:

“Lietuvių Balsas“, kurį leid
žia A. Smetona, prof. A. Vol
demaras ir kiti, 17 nuni. rašo, 
kad Joniškyje nesenai buvę

prekių, 
d-rui 

Pasak p. Voldema- 
Purickis (dar būda- 

grąsinęs ap

paliesdama jį tiktai keliais žo
džiais. Bet nėra jokios abejonės, 
kad socialdemokratų i n terpei i a.- 
cija Seime ir buvo' tas botagas, 
kuris išginė kun. Purickį iš už
sienių reikalų ministerijos.

6 d. gruodžio interpeliacija 
| buvo įnešta ir priimta Seime, o
9 dieną gruodžio ministeris jau 
įteikė savo rezignaciją. “Lie
tuva“ apie tai praneša: ‘

“Gruodžio 9 dieną Užsienio 
Reikalų Ministeris įteikė p. Mi
nisteriui Pirmininkui prašymą | 
atleisti jį nuo Užsienio Reikalų 
Ministerio pareigų.“

Kaip žinia, Purickio rezignaci
ja buvo tuojaus priimta.

Ryto įdėsime musų spccialio 
korespondento, J. Vanago, strai 
psnį apie tą šmugeli) skandalą. 
Straipsnis gautas kuomet šio 
numerio medžiaga jau buvo pri
rengta spaudai.kurios priklausančios 

Purickiui.
ro, kun.
mas ministeriu) 
saugos ministeriui Šimkui teis
mu už sulaikymą jo vagonų.“
Socialdemokratų interpeliacija.

Bet kuomet pasklido gandas i 
apie tuos vagonus, tai sočiai-1 
demokratai padarė paklausimą 
valdžiai, ir pastaroji nebegalė
jo užslėpti savo kolegos darbe
lius. “iL. B.“ praneša:

“Socialdemokratų frakcija 
per St. Seimo gruodžio 6 die
ną posėdį įnešė skubotų inter
peliaciją dėl spekuliacijos, va
romos ministerijų ir atstovy-

Neaprubežiuos submarimi 
skaičiaus.

Irancijos griežtas pasipriešini
mas sustabdė tolimesnius 

svarstymus apie submarinas.

AmerikieČiai manė, kad prie 
žastis buvo Purickio nusista
tymas Hymanso projekto klau
simu, o pasirodo, kad 
kėjo atsižadėti savo 
dėl šmugelio!

Lietuvos žvalgyba
kad kun. Purickis siunčia į Ru
siją kontrabandos keliu ištisus 
vagonus prekių. Ta kontraban- botą, 
da tapo sugauta, ir buvusiam 
užsienių reikalų ministeriui te
ko ne tiktai trauktis iš savo 
vietos, bet teks da ir stoti prieš 
teismą.

Bet tai yra tiktai maža dalis 
to kriminalio darbo, kuriuo už
siėmė kun. Purickis 
brais, sėdėdamas 
kėdėje. Kartu su 
paminėtąja žinute, 
Lietuvos laikraščiaj,
pradedama plačiai aprašyti to 
kunigėlio darbai ir minima dau 
giaus žmonių ir įstaigų, įveltų 
į tą skandalą. Ištraukos iš tų 
aprašymų tapo perspausdintos

vagonų cukraus, miltų ir 470 
pūdų sacharino. St. Seimas pri
ėmė interpeliaciją, kaipo sku- 

H k

VVASIIINGTON, gruod. 28. 
— Kiekviena šalis galės budar 
votis tiek submarinų, kiek tik 
jai patiks, ar kiek ji pajiegs. 
Hughes buvo įnešęs nusiginkla
vimo konferencijai pasiūlymą 
nustatyti kiek kuri šalis gali tu 
rėti submarinų, bet po trumpo 
svarstymo šiandie pasirodė, 
kad prie susitaikimo negalima 
bus prieiti ir visas submarinų 
submarinų klausimas tapo pa
naikintas.

Pirmoji teroristo bomba Lietuvoj

su savo sė- 
ministerio 
augščiaus 

atėjo iš 
kuriuose

“Lietuvos“ gruodžio 10 die
ną numeryje, yra trumpai ap
rašytas tas St. Seimo posėdis, 
ir tenai mes ve ką randame:

“Steig. Seimo Sekretorius 
Natkevičius skaito gautus įsta
tymų projektus ir paklausimus, 
iš kurių žymiausias socialde
mokratų skubota Ministeriu 
Pirmininkui ir Krašto Apsau
gos Ministeriui interpeliacija 
dėl spekuliacijos, varomos 
nisterijų ir atstovybių ir 
Jonišky sulaikytų 3 vagonų 
kraus, miltų ir 470 pūdų 
charino.“

“Intenpeliacajos svarstymo 
skubotumas nukeliamas į laiką

Submarinų kvotos nustaty
mui labiausia pasipriešino Fran
ci ja. Japonija irgi priešinosi, 
bet ji pasakė, kad jei visos ki
tos šalįs priims projektą, tai ir 
ji jį priims. Franci jos gi dele
gatai griežtai pasipriešino nus
tatytai jai kvotai 31,000 tonų

Skaitant tas istorijas, 
koktu darosi, kad šitokie daly-

tokiu dideliu vargu tapo sukur
ta ir yra ginama nuo priešų. 
Nejaugi Lietuvos liaudis netu
rėjo jiegos pastatyti prie savo 

šalies vairo dorus žmones, o 
ne tokius godišius ir veidmai
nius, kaip Purickis ir jiems pa
našus !

Kun. Purickis sugautas.
Augščiaus paminėtasai pary

žietis savo laiške tarp kitko sa
ko:

“šiandie gavau žinoti, kati 
buvusia Užsien. Reik. Ministe
ris, Purickis, pasirodė esąs di
džiausias spekuliantas, ir jis 
kailio toksai tapo sugautas ir 
bus teisiamas (mat, žvalgyba 
sučiupo besiunčiant į Rusiją 
vagoną sacharino, kokaino ir 
dar ko ten). Rašo man apie tai 
St. Seimo narys... Jo nuomo
ne, krikščionys demokratai ga
lutinai susikompromitavo, ir 
valdžia iš jų rankų visai išslys

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraitis 

i S Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose

Kaina 5c

Mi- 
del 
cu- 
sa-

Poliaus tame pati valdžios 
laikraštyje randame šitokį ap
rašymą:

“>Po perstogės svarstoma so-
dėl spekuliacijos, varomos Mi- 
nisterijose ir atstovybėse, sku
botumas.

“Ątst. Požėla nurodo į Kaco 
lagaminus ir Skriniaus speku
liaciją, kurie iškilo aikštėn, 
svarstant Užsienio Reikalų Mi
nisterijos statutas. Šis Jonišky 
sulaikytų 3 prekių vagonų atsi
tikimas yra tik vienas iš dauge
lio. Jei mes skubotai jo 
svarstysime, tai ką pasakys 
sienių sargyba, milicija. Tie 
vyzdžiai yra užsikrečiami, 
atatinkami Ministeriai

ne- 
pa- 
pa- 
Jef

neims 
reikiamų žygių, tai mes laiky
sim juos irgi dalyvaujančius 
spekuliacijoje.

“Interpeliacija daugumos bal
sų priimta už skubotą.“

Reiškia, St. Seimas pripažino 
kad tas paklausimas yra svar
bus ir kad reikia tuojaus reika
lauti į jį atsakymo iš valdžios.
Kun. Purickio pasitraukimas.

Kaip matome iš augščiaus pa
duoto aprašymo, “Lietuva” la
bai trumpai mini tą incidentą,

Galutinai pavergė Kaukazą
. '4' ' > H——

Rusija pasigriebė Kaukazo 
respublikas.

Panaikino ir tą mažą autono
miją, kurią jos iki šiol turėjo.

fakto, kad 
federacija 

centralinės 
respublikos

, ‘ Kapit. Balsio fotogr.
Pasikėsinimas nužudyt Ernestą Galvanauską, Lietuvos 
Finansų, Prekybos ir Pramonės Ministerj, lapkričio 26 
d., 2:30 v. nakties. — Paveikslėly parodyta, kaip didelės 
jėgos sprogstamoji bomba išdraskė sieną namo, kuria
me p. Galvanauskas gyveno. (Plačiau apie tai rašoma 
šiame numeryj įdėtame dr. St. Kairio straipsny “Pirmo
ji teroristo bomba Lietuvoj”. Rytoj įdėsime kitą to at
sitikimo paveikslėlį).

Talkininkai gretinasi prie 
Rusijos.

Anglija ir Francija pripažins 
sovietus.

LONDONAS, gruod.
Svarbiausiu klausimu,

28. — 
kuris

ir pareikalavo, kad jai butu lei-,bus svarstomas vyriausios tary- . * i ♦sta pasibudavoti* 330,000 tonų bos susirinkime Cannes dus pa- 
įtalpos kruizerių ir kitų mažų-f kvietimas Rusijos ir Vokietijos 
jų laivų ir 90,000 tonų įtalpos'į ekonominę ir finansinę konfe- 
submarinų, t. y. daug didesnę renciją Londone. Premjerai 
kvotą, negu sau nusistatė Ang- Briand ir Lloyd George suranda, 
lija ir Jungt. Valstijos. Franci- kad Rusija yra raktu į pasaulio 
jai pastačius tokius reikalavi-* ekonominį problemą ir Washin- 
mus, tolimesnis svarstymas to’gtono konferencijoje submari- 

" negalimas ir nų klausimas yra naudojamas 
tik manevravimui už poziciją.

klausmo pasidarė 
jį visai panaikinta.

Dabar svarstoma kitą įneši-' Susitarimas bus padarytas Can- 
mą, būtent, kad pagelbiniai lai
vai ir submarinos nebūtų buda- 
vojarnos <Ii<lesii<5ss, Kaip 10,000 
tonų įtalpos.

nes, visai nepriklausomai 
Hughes ir kitų projektų.

nuo

Airiai susitaikė?
LONDONAS, gruodžio 28. — 

Dublino žinia sako, kad iš pati
kėtinų šaltinių patirta, jog Ai
rijos seimo vadovai laikė sla.p- 
'tą susirinkimą, kuriame daly
vavo abi frakcijos ir jame abi 
frakcijos jau susitaikė apie ra
tifikavimą Anglijos-Airijos tai
kos sutarties. Nutartis bus ra
tifikuota, nes jai pritaria visa 
Airija. Pranašaujama, kad jei 
ji bus paduota patvirtinti vi
suotina mbalsavimui, ji bus pa 
tvirtinta 90 nuoš. balsų didžiu
ma. 1 1

Trįs žmonės žuvo gaisre.

TONOPAH, Nevada, gruod
žio 26. — Mažiausia trjs žmo
nės žuvo ir 10 liko sunkiai su
žeisti gaisre, kuris sunaikino 
kasyklų kompanijos darbinin
kų barakus.

Vokietijos butų iščiulptas pas
kutinis kontribucijos skatikas, 
jei bent sovietai pripažintų caro 
skolas Franci jai ir duos didelių 
privilegijų, kaipo gvarantiją 
užmokėjimo. Tas leistų Franci- 
jai palengvinti Vokietijai, kas 
yra labai svarbu Anglijai, ka
dangi Anglija negali atgauti 
savo pirmesnės pozicijos preky
boje iki neatsinaujins Vokieti
jos prekyba.

Delei nupuolimo pinigų, kitos

kūrė nepriklausomą ekonominį 
gyvenimą. Jos matė, kad jų 
reikalai linksta ne prie Mask
vos, bet prie kitų šalių ir kad 
dar labiau pasiliuosavus nuo 
Maskvos jos įkūrė trijų respub
likų federaciją. Kitos gi šalįs, 
kurios nenori turėti reikalų su 
Rusija, pradėjo jieškoti koncesi
jų Kaukaze. Kaukazo generali
niu agentu Europoje ir Ameri
koje tapo paskirtas amerikietis 
Day.Ir jį paskirta visai be pasi
tarimo su Maskvos valdonais.

Maskva gerai numanė, kad 
ekonominiai pakįlęs Kaukazas 
tik sustiprės ir visai atsitrauks 
nuo Rusijos, todėl Maskvos val
džia ir pasiskubino, kol der bu
vo laikas, visiškai pasigriebti 
Kaukazą ir panaikinti nors pa
viršutinę jo nepriklausomybę. 
Įsigalėjus Kaukaze Maskvai, 
jau bepradedąs atsigauti Kau
kazas pajuto ir badą, kuris da
bar ten jau siaučia. Kitos šalįs 
gi, kurios jau buvo pradėjusios 
prekybą ir užmezgusios ryšius 
su Kaukazu, dabar juos peitrau 
k ė.

KONSTAVriNOPOLlS, gruo
džio 28. — Kaukazo respublikų, 
Gruzijos, Azerbaidžano ir Ar
mėnijos nepriklausomas gyvavi
mas buvo visai trumpas. Čia 
gauta žinių, kad Turkijos nacio
nalistų valdžia Angoroje gavo 
nuo čičerino sekamą praneši
mą:

“Iš priežasties to 
Kaukazo respublikų 
tapo prijungta prie 
Rusijos, Kaukazo
nustojo teisės turėti savo diplo
matinius atstovus užsienyje. 
Todėl tų šalių atstovų misija 
Angoroje užsibaigė ir nuo šio 
laiko Rusijos ambasadorius pe
rims vedimą Kaukazo interesų.“ 
Nors paskiausios Tifliso žinios 

rodė, kad Maskvos valdžia laips
niškai perima administraciją 
Kaukaze, bet visgi buvo tikėta
si, kad Rusija dar ilgai palaikys 
hors paviršutinę tų šalių nepri
klausomybę. Bet tos respubli
kos parodė didesnę nepriklauso
mybės dvasią, negu tai patiko 
Maskvai ir ji jas tuojaus ir pa
sivergė.

Nors Leninas tankiai tvirti
no, kad sovietų valdžia sutinkan 
ti Rusijoje gyvenančioms tau
toms duoti apsisprendimo teisę 

. i, bet 
dabar darosi aišku, kad Rusija 
nori atsteigti senosios imperijos 
rubežius.

Kaip tik Vrangelis tapo su
muštas, Rusija pradėjo kabinė
tis prie Kaukazo respublikų ir 
neužilgo Trockis pasiuntė ka
riuomenę nuversti tų respublikų 
socialistines valdžias. Betgi 
Kaukazo sovietams duota šio
kią tokią autonomiją. Tečiaus 
Kaukazo respublikos greičiau 
atsigavo, negu tikėjosi Maskva, 
nes nesekė Maskvos pėdomis, o

Amerika nesišalinanti nuo 
prekybos su Rusija.

šalįs negali leisti Vokietijai už-1 ir leisti 'laisvai tvarkytis 
versti prekėmis savo marketus, 
taip kad Vokietijai bus 
naudoti ir vystyti Rusiją 
gauto ten pelno atmokėti 
ninkams kontribuciją.

Francijos valdžiai tokia poli
tika butų pražūtinga, bet kartu 
nėra kitokio išėjimo ir ji turės 
pripažinti neišvengti ną.... Bef
ji ir Anglija nori pirmiausia su
sitarti tarp savęs i. visus klau
simus išrišti savais politiniais 
išrokavimais.

leista 
ir iš

talki-

WASH1NGTON, gruod. 28. — 
Baltąjame Name pramatomas 
atnaujinimas prekybinių ryšių 
su Rusija iš priežasties permai
nymo Rusijos ekonominės poli
tikos. Sprendžiama, kad tą da
lyką šiandie svarstė preziden
tas ir kabinetas. Spėj ama taip
jau, kad prezidentas pritarė įlel 
dimui į Jungt. Valstijas Rusijos 
prekybinio agento, kuris galėtų 
čia prižiūrėti supirkimus. Visas 
kabineto susirinkimas buvo pa
švęstas daugiausiai ekonomi
niams klausimams.

Suomiu konsulas Lietuvai.

Anglija be to neri patapti ar- 
bitratoriu tarp Franci jos ir Vo
kietijos, ir ji todėl pasiūlys ati
traukti okupacinę armiją, priža
dėdama pagelbą tai šaliai, kuri 
bus be priežasties užpulta. 
Francija tam priešinasi, kadan
gi tada Anglija atgautų dikta- 
torystę Europos politikoje ir
jos si>oi<t. pasidarytų daug di
desne negu kad buvo pirmiau. 
Tai yra antra priežastis, kodėl 
Franci ja reikalauja daug sub
marinų Washingtone — kad 
tuo reikalavimu paskui daugiau 
sau išsiderėjus nuo Anglijos.

Anglai žudo egyptiečius.
LONDONAS, gruod. 28. — 

Daily Ilerald žinia sako, kad 
daug žmonių liko užmušta pane- 
delyje Port Said, kada Anglijos 
kareiviai pradėjo šaudyti į 
minias Egypto nacionalistų. 
Anglijos valdžia davė vieną va- 

KU kaina, perkant jų ne mažiau kaiPllandi» žymesniesiems miesto gy- 
už 25.000 dolerių, bankų buvo skai- Ventojams išskirstyti mimas 
tomą Amerikos pinigais Šiaip: svorisAnglijos, 1 svaras sterlingų—$4.20 Katvcs( 11 to lu p<ld«U 1US piadc- 

Austrijos 100 kronij ...............4 U c jo į tas minias šaudyti.
Belgijos 100 frankų ........... $7.75( i,,n. ir >.>_
Danijos 100 kronų ............... $20.10' ZaS’ 1 RUl 11 u^~
Finų ioo markių ................  $1.98 daryta nacionalistų vadovus,
FrąjąJos 100 frankų ........ . $8.05 pilnas kareivių. Miestas
Lietuvos 100 auksinų............... 56e esąs panašus į parako sandėlį,
Lenkų 100 markių................. kuris bile minutę gali užsidegti-
Norvegu 100 kronų ........... Sln.O > ....
Olandų 100 guldenų ........... $36.75 sukilti,
švedų 109 kronų ................ $24 95 Caire esa kiek ramiau, bet
šveicarų 100 frankų ........... $19.55 , , , f , _
Vokietijos 100 markių...............56c mokyklos tebera uždarytos.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, gruod. 28 d., užsienio pini-

— Suomių konsulu į Kauną pa 
skirias direktorius Vainoe Aa- 
ronio iš Elsinkų.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

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

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Chicago, UI.
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PUMPftNAI.
(Biržų-Pasv. apskr.)

Š. m. spalių 30 d. vietos mi
licininkai areštavo J. Marcin
kevičių, J. Kuktų ir P. Stankū
nų. Iškratę pirma Marcinkevi
čių ir nieko pas jį neradę, jie 
nusidangino pas Kuktą, bet ir 
čia slapta nieko nerado. Pa
griebę keletu “šviesos” knygu
čių, nenuoramos grįžo pas Mar
cinkevičių ir vėl ūme jį kra
tyti. Bėk nisi nėjant daržinėj 
šiaudus, “iškrito” atsivežtos iš 
Kuktos knygutės, o šias be- 
renkant “surasta” ir komuni
stų atsišaukimų. Po areštų nuo
vados viršininkąs tuojau nuvy
ko į “Darbo Federacijos” šta
bų — klebonijų, čia, matyt, 
gavo įsakymų areštuoti dar 
Stankūnų. Tuo tarpu atpleškė- 
jo ir žinomas Biržų žvalgybi
ninkas Lekavičius. šis savo 
darbų pradėjo kumščių, o kad 
suimtieji pasisakytų esą kalti, 
daužė jiem pagaliu basų ko
jų padus. Pagaliau visus tris 
nuvežė į Panevėžį. Bet ir čia 
smagi ranka kirto, kaip med
žius.

O po dešimties dienų Stan
kūną ir Kuktų paleido...

(S.-d.)

SUBAČIUS.

Sp. 31 d. valsčiaus mokyto
jai padarė susirinkimą. Išrink
ti du valsčiaus šviet. komisi
jos nariai. Nutarta: 1) reika
lauti iš savivaldybės, kad ši 
labiau rūpintųsi mokytojų rei
kalais ir kad jų raštų nekai
šiotų po stalu, 2) kad vals
čiuje reikalinga vidur, moky
kla, 3) kad mokytojam reikia 
lavintis ir šiam tikslui steigti 
mokytojų knygynas, 4) kas mė
nuo daryli mokytojų susirinki
mai kiekvienoj valsčiaus mo-

Valstiečiai-Liaudininkai 
kovosią su klerikalais

Lietuvos Valstiečių Sąjun
gos ir ILiaudininkų-demokratų 
lyderiai: M. Šleževičius, l)r. .1. 

' Staugaitis, F. Bartkevicienė, 
Į VI. Natkevičius ir J. SLrimai- 
i tis kreipiasi į savo bendramin- 
' eitis Amerikoje šitokiu atsišau
kimu:

“'Gerbiamasis Tamista: 
Atleiskite, kad mes truputį at
busime Jums liuoso laiko. Rei
kalas tiek svarbas ir neatidė
tinas, kad verčia kuogreičiau- 
siai kreipti lamistos domę, 

! kad Jus kaipo Lietuvos demo
kratinės Bespubtikos gynėjas, 
būtumėt dalyviu einančioj ko
voj Lietuvoje už demokratinę 
tvarkų, piliečių laisvę ir teisės.

“Tamistos sekate spaudų ir 
matote, kad Lietuvos padėtis 
ekonominiu ir politiniu žvilg
sniu yra sunki. Kad visai ne
sugriauti tvarkos ir nepakirs!!

■ pakilusiai tautai sparnų, Lie
tuvos Valstiečių Partija ir Lie
tuvos Soc. Liaudininkų Demo
kratų Partija, stengiasi kiek 
galint palaikyti Valdžios įtakų 

.ir tvirtinti jąja. Krikščionįs De
mokratai, kurių Seime daugu
ma, iškarto buvo kiek sukal
bamesni ir kartkartėmis nusi
leisdavo, demokratinio pobūd
žio įstatinių išleisdavo. Vienok 
priėjus svarstyti pradžios mo
kyklų klausima. Universiteto, 
ir kitus svarbesnius rųšies klau
simus, Krikšč. Demokr. pakė
lė sparnus ir jau nemano ro- 

, kilotis su kitomis partijomis, 
nei visuomenės protestais. Kad 
keli šimtai mokytojų protes
tuoja prieš varžymų jų dar
bo; jie nekreipia domės. Val-

I stiečių Sąjunga ir Liet. Soc. 
į Liaudininkų Demokratų Parti

ja, stovėdami ant to pagrindo, 
kad mokykla privalo būt švie
ti nė, o ne bažnytinė, kad tiky
ba mokyklose privalo būt dė
stoma kunigų, jeigu mokytojai 
nesutiktų, kad mokytojus vai
kų tėvai negalei^ iškelti ir 
rinkti, kad mokytojui nereikė
tų kunigo liudymo, kad jis ga
li dėstyti tikybų, kad Univer
sitete butų atidaromi visi, la
biausiai reikalingi Lietuvai mo- 

| kalų fakultetai, o ne teologijos, 
kaip kunigai nori, kad konsti- 

' locijoje nebūtų įdedama, kad 
į kunigams valstybė moka algas, 
kad konstitucijoje butų atski
ri mas bažnyčios nuo Valsty
bės pažymėtas; kad piliečiams 

! butų gvaranluotos visos did
žiosios laisvės, ir t. t. žodžiu, 
kad tvarka butų demokratinė; 
jie kovojo ir kovoja. Šita kova 
eina vis sunkyn ir sunkyn. Kuo
met dar buvo manoma, kad 
Krikšč. Bemoki*. atsižvelgdami 
į 'Tautos padėtį nesistengs kė
sintis pavergt mokytojus, mok
slą ir piliečius, tuomet kova 
ėjo mažu tempu. Dabar pasiro
dė, kad jiems nerupi kas bus 
rytoj su musų tauta, o rupi 
vien savo reikalai, Lietuvos 
Valstiečių Sąjunga ir Lietuvos 
Soc. 1 čiaudi ninkų-Demokra tų 
Partija stojo kovon su Krikš
čionių Demokratų Partija.

“ši kova’ jau prasidėjo po 
Lietuvos Valstiečių Sąjungos ir 
Soc. Liaudininkų Demokratų 
Partijos susivažiavimo.

“Kad pasekmingai vesti ko
vą, reikia turėti gana dažnai 
išeinančių laikraščių, suorgani
zuotą pajiegą; paskutiniąją tu
rime, vienok medžiaginiai sto
vime silpniau. Dienraštis leis
ti, kuris, permatoma duos de
ficitą, reikalingi pinigai. Vie
tos draugai jau sudėjo ligi 
150,000 auksinų tam reikalui, 
ir dar sudės, bet, kad išleisti 
dienraštį, reikalinga apie 1,- 
000,000 auksinų.

“Dienraščiui leisti įsteigėme 
Draugiją “Atžala”. Pardavę 
šios įstaigos akcijas, galėsime

išleisti dienraštį. Manome pra
dėti leisti nuo Naujų Metų.

“Tamislos prašytume dėtis 
prie Draugijos “Atžala”, ir gel
bėti mus išlaikyti dienraštį; 
gelbėti kovoj su musų prie
šais. Musų laimėjimas, bus ir 
Jūsų laimėjimu!

Su tikra pagarba, (pasira
šo) : Mykolas Šleževičius, Dr. 
J. Staugaitis, F. Bonlkevičienė, 
VI. Natkevičius, J. Strimaitis.

“P. S, Butų gera, kad iš 
Amerikos greitu laiku butų ga
lima gauti bent 1000 dolerių; 
prisiųstų mums kuogreičiausiai 
telegrafu: Lietuvos Valstiečių 
Sąjunga, Laisvės Alėja Nr. 60, 
Kaunas, Litluiania”.

Prieraše, Mykolas Šleževičius 
dar rašo:

“Kol kas gyvename begalo 
sunkų laikotarpj. Kasžin ar bu
vo kada sunkiau! Taigi prisei- 
na suglaust visas savo pajie- 
gas, kad apsaugojus krašto ne
priklausomybę. Aš esu tikras, 
kad mes atvesime Lietuvą prie 
pilnos neprįkJausom.ylbėa, su 
Vilnium, kaipo sostinė. Tik ži
noma dar nemažai priseis sun
kių ir pavojingų duodiientų 
pragyventi. Bet laisvė niekuo
met dovanai niekam neduoda
ma, tik per kovų jų galima 
įgyti-”

‘T-XII-1921, Kaunas.”

Atsišaukimas
Žalpių mokyklos ir Liaudies Na

mų statytojų į savo brolius
Amerikon iškeliavusius 

ŽALPIEČIUS.
žalpiečiai!

Dar 1914 metais musų suma
nytoji Žalpių mokykla kartu su 
Liaudies namu jau pastatyta. 
Mokykla šiemet šiaip tąip pa
baigta taisyti ir joje šią žiemą 
du mokytojai mokina virš šimto 
vaiku.

Bet musų Liaudies Namas 
svetaine vakarams, paskaitoms 
ir susirinkimams) pasibaigus 
lėšoms liko noįUiisytas.

Medžiagos valdžia duoda, bet 
pinigų, prie nupuolusio auksino 
kurso ir iš to kylančios brange
nybės, iš valdžios tikėtis sunku.

Taigi norėdami taip sunkiai 
pradėtąjį ir iki tol da vestų j į dar
bą baigti ir nematydami tuo- 
tarpu jokios galimybės, nutarė
me šauktis Jūsų, musų broliai 
Žalpiečiai, pagalbos!

Daug jau Jus esate savo tėvy
nei padėję — padėkite ir mums 

i nors mažą, bet gerų ir gražų 
! darbą pabaigti! Ta auka eis 
tiesioginiai Jūsų gimtojo kam- 

I polio — Žalpių kultūrai kelti, 
(įkurtąja mokykla ir Liaudies 
namu naudosis Jūsų broliai, se
seles, giminės, draugai ir Jums 
patiems kurie grįšite tėvynėn, 

i bus maloni vieta, kur susirink
ti, knygų laikraščių pasiskaityti 
ir padoriai pasilinksminti. Tie, 
kurie negrįšite aukosite gra
žiausio savo gimtinei paminklo 
pastatymui. Aukas prašytume 
siųtsi tų Gerb. laikraščių Redak
cijoms, kurios sį atsišaukimą 
įdės, arba tiesiai Lietuvon šiuo 
antrašu: Kaunas — Lietuvos 
Steigiamojo Seimo Rūmai, Ka
ziui Raliui, Steig. Seimo nariui, 
pažymint, kad “auka Žalpių 
Liaudies Namui” ir aukotojo 
antrašas.

Gautosios aukos su aukuo
to jų sąrašais ir apyskaita, kaip 
jos sunaudotos, bus paskelbta 
tuose pat laikraščiuose.

Vardu Žalpių mokyklos ir 
Liaudies Namo statytojų.

(pasirašo) K. Balys.
Steig. Seimo narys. 

Paaiškinamasai žodis.
Žalpiai — Raseinių apskri

ties, Nemakščių Valsčiaus, 'lai 
yra mažas bažnytkiemis — Vi
duklės filija. Čionai susiduria 
trijų Valsčių (Nemakščių, Kel
mės ir Viduklės) ir keturių 
parapijų (Viduklės, Nemakš
čių, Liolių ir Stulgių) sienos. 
Kadangi į visas puses gana to
li, po 9-12 varstų, tai dar prieš 
karą Žalpiečiai buvo nutarę 

'steigti liaudies mokyklą, tam ir

žemes ]/2 deš. buvo nupirkę. 
Bet užėjęs karas sumanymų 
sutrukdė, 'lik 1918 metais Lie
tuvai susikūrus savo valdžių 
įsisteigęs Žalpių Piliečių Ko
mitetas, paėmė šitų darbų va
ryti, gavo iš valdžios miško, 
20,000 auks. pinigų ir bendro
mis Žalpių piliečių pastango
mis 1919 metais pastatė Žal
pių mokyklos kartu su Liau
dies namo sale viršui. Namas 
turi 10 sieks, ilgio 5 pločio, 
du butai mokytojams ir dvi 
dideli mokyklos sali. Liaudies 
namas viršui išilgai turi 10 
sieks, ir skersai 3 sieks. Vie
na mokyklos pusė buvo įtai
syta pernai, antra šiemet, gi 
viršus paliko netaisytas dėl lė
šų stokos.

Žalpiečiai turi Vaidintojų 
kuopelę, dūdų orkestrų, yra 
Šiaulių būrys, Valst. Sąjungos 
kuopa, knygynėlis — tai išau
go iš prieš karų buvusio jauni
mo ratelio. —

K. GUGIS ;
ADVOKATAS '
Miesto ofisasi

127 N. Dearborn St„ R<»m 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

pUROPEAN ĄMERICAN RUREAU 

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved. 
Geriausia siuntimas pinigų,

laivakortės, pašporlai ir t.t.E 
nota-kijuAas ■!

Real j^state, Paskolos, 
7 In^tiriliai ir Lt.

809 W. 35th St, arti S. Halsted St.
Tai Boulevard 611

Valandos: 9 iki 6 kasdiena- 
Vakarais: Utar.’. Kėt. ir Sub. iki 9 vakare 

Ned.; įki 3 po pietų.

kykloje paeiliui, kur vietos mo
kytojas ves pamokas ir skai
tys referatą, 5) stovėti nuoša
ly tikybos ir politikos.

Valsčiaus mokyklų ir mok v- 
tojų sąlygos blogos. (S.-d.)

PAGARSINIMAS
Pasiryžau paskelbti lietuvių ir 

draugų žiniai, kad tik-ką nupirkau 
vaistinę—aptieką nuo S. M. Mesiroff, 
po nr. 3149 So. Morgan St., kampas 
32-os gatvės, Dr Glaser’io name. Esu 
per pilnai visa kuo apsirūpinęs ir 
mano kainos mažesnės nei kur kitur. 
Turiu didelį vaistinėj patyrimą, uni
versitete mokslą baigęs, kalbu aš- 
tuonias kalbas. Todėl užkviečiu visus 
lietuvius apsilankyt mano vietoj, kur 
bus geriausiai patarnauta. Jei kas 
geidžia patarimo, suteiksiu kuo ge
riausiai pagal savo išgolę.
3149 So. Morgan St., Chicago

DIDELIS MASKARADįl BALIUS
Rengia

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRONĖLĖS, 
SUKATOJ, GRUODŽIO-DEC. 31 D., 1921 

LIBERTY HALL 
30th St., ir Union Avė.

Pradžia 7:80 vai. vak. Įžanga 50c ypatai
Gerbiamieji:—
Malonėkite visi atsilankyti. Gausite visi dovaną (prize). Pir

ma dovana cash ir antra; daugiau turime dovanu vertės $700.00.
Kviečiu KOMITETAS

DIDELIS BALIUS SU PROGRAMŲ
Bus sulošta Kurčias Žentas

Rengia Lietuviška Tautiška Draugystė Vienybe.
Suloš A.L.D.L.D. Teatrališkas Ratelis 1 Apskričio

Subaloj, Gruodžio-Oec., 31 d M1921
MELDAŽIO SVETAINĖJ,

2244 W. 23rd Place, Chicago, III.
Svetaine atsidarys 6:30 vai. vak. Programas prasidės 7:30 vai.

įžanga 50 c. y patai •

Jonas Malokauskas
Tol.: Y arda 1826.

1-mas Maskaradu Balius
Rengia

Lietuviu Motery Pašelpinis Kliubas
Subatoj, Gruodžio=December 31, 1921

Mildos svetainėj, 32-a ir Halsted gatvės
Pradžia 8 vai. vak.

Grieš puiki orkestrą; taipgi bus dalinama šimtais dovanos pinigais ir ki
tokiais brangiais daiktais.

Gerbiama publika, malonėkite atsilankyti, linksmai Naujus Metus sutikti 
taipgi ir dovanas laimėti. Kviečia Komitetas.

Lietuvcn ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresnių jų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

(gr 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. RIPKEVICIUS, 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 j 
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

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams
® J. SALAKAS

1414 So. 4»th Coart 
Cicero, I1L 

Tol. Cicero 2311

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

SENIAUSIA flOMlirft VIENYBE
arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia* telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino apt visų 
šalių pinigą.

„VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines kortales, 
baliams tikiotus ir tt.

raš-
žinias iš

turi

"VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius 
tus, vėliausias
Lietuvos ir visur ir 

juoku skyrių 
’TARKA”

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

Pirkite „Vienybės” Ben
drovės ščrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
MS H Ml

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

sakių knygų.
vi-

ReikaJaūkite, platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kniaukite musu piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

i a- 
ra- 

re i-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITRUflNIflN 
VIENYBE PUBL. 6o. 
193 Graild St. B 

Bl’OOKIun, N. y.

©

6
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Kur vienybė, 
Ten galybe.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St„ kerti Leavitt SL 
Telepkone Canal 2552.

Valandos i 4 iki 6 po piet, ir nva 
7 iki 9 vakare.

Vada visokias bylas, visuoaa 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgo- 
žiaus ant lengvų iilygų.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

n So. La Šalie St. Roo* 314 
Tel. Central 689fl

Vakj 812 W. 83rd St., Ckeage
Tel. Yards 4681.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M. 
1311 Rector Building 

73 Weat Monroe Street, Ckicago.
Phone Central 2560

Rez. 3214 S. Halsted SL 
Yards 1015. Vai.: 6 iki • vak.

.....................
Tel, Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAL
Liet avis Advokatas

Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kam p. Milvvaukee ir Asidand Avės 
Ofiso val.i nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN '
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearbąrn SL 
Randolph 3899

MAUKICE J. GOLAN 
Rm. 1102 S. Ashland Blrd.

Seeley 3670

/P"1" ! ..............     * — ........  - ;
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOC1ATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395
.............. .................. ---,77----------j)

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Genoralia
Kontraktorkm Ir 

budavotojas.
Budavojame ir tatocaso.

1401 W. 47th St, , CHcag*.

pusHaInoš
Išpardavimas

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

Kiti siutai ir oyerkotai 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.

'lamistos pinigų vertė, arba pinigai 
grąžinami.

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

Įsteigta 1982
S. GORDON,

1415 So. Halsted St.

ŪMAI 
APVEIKIA 
PRIETVARĮ
Ncdaleisk prietvarui nuodyl savo 
kraują ir mažint energiją. Jei tami
stos jaknos i 
skilvis nevei
kia kaip rei
kia, naudoki
te C'arterio M a 
žas Jaknų Pi- 
les šiandien ii 
visi nesmagu
mai pranyks.
Nuo svaigulio, stokos apetito, galvos 
skaudėjimo ir šlakuotos odos, niekas 
negali joms lygintis. Tyros daržovės.

Mažos Pilės-Maža Doza-Maža Kaina

 _



Ketvergas, Grliod. 29, 1921

Naujas Socialistu 
Programas

Stipri akcija padaryta pas
kutiniame Nacionalinio Vykina
mojo Komiteto susirinkime 
naujo Amerikos darbininkų kla
sės politinės organizacijos pla
no įkūrimui pažymi naujų 
Amerikos darbininkų pažangos 
laipsnį. Tiems, kurie savo pri
tyrimus įgijo prie visai kito
kių darbininkišku sąlygų, bu
vo smagu tyčiotis iš taip va
dinamo Amerikos darbininko 
nepaisinimo savo klasės reika
lais. šitie gerais norais zurzė
tojo! vienu moju paleido valdo
mąjį ratą, kuris turėtų juos 
nuvesti į darbininkų darbuotės 
analyzą kiekvienoj kitoj šaly, 

į svarbiausį ekonominio aiš
kinimo pamalą; visi reiškiniai, 
įskaitant darbą visose jo for
mose, yra savo apystovų pa
daras.

Darbininkai be tikslo bastės 
be prograino visą nejaukų lai
ka iki 1818 m., kuomet Mark
sas apvainikavo savo išrodymą 
kapitalizmo, suteikdamas dar
bininkams programą — politi
nį ir pramoninį programą — 
kad darbininkų klasė, neišven
giama kapitalistinio chaoso pa
veldėta, turi valdyti savo pra
mones, turi turėti savo vald
žią. šitas buvo kaipir numato
muoju pasakymu apie per 
anksčių vokiečiu revoliuciją, 
kuri žadėjo nugriauti junkeri- 
ją su kaizerizmu ir įsteigti vo
kiečių republiką buržuazinio 
Amerikos ir Trancijos typo — 
vienintelė galima viltis mašini
nės pramonijos plėtojimo laip
sniui ir juomi paremtai pre
kybos sistemai. Bet revoliucija 
tapo pavėluota ir nepavyko. 

, Buržuazinės revoliucijos paėmė 
viršų. Visuomeninis antagoniz
mas tapo perkeltas į dirbtuvę. 
Ir Markso aiškus matymas ga
lėjo pasakyti, kad sekamos re
voliucijos bus proletarų revo
liucijomis. Ir dabar mes ma
tom Europą siūbuojant.

Kad Europos darbininkai pri
ėmė šitą programą mažne vi
sur taip, kad būti organizuotų 
darbininkų nariu reiškė tą pa
tį, ką būti socialistu, ir kad 
Amerikos darbininkų nusista
tymas buvo diametriniai prie
šingas tam, tai išaiškinama ži
noma priežastimi, kad ekono
minis dugnas buvo kliokis. Eu
ropoj kiekvienas darbininkas 
žinojo, kokiai klasei jis pri
klausė. Jis nepriklausė valdan
čiųjų klasei; jis nebuvo aris
tokratas; jis nesimaišė su 
jais; jis negaudavo jų švieti
mo. Amerikoj dykos žemės 
veiksnys visai permainė padė
tį. Pirmą kartą pasaulio istori
joj darbininkų klasė turėjo pro
gą prie žemės prieiti. Ateivi jos 
banga plūdo vakarų link; ją 
trauke vakarų žemės, kurios 
po piliečių karui pavesta ap
sigyvenimui ir kurios gyven
dinta tol, iki lapo pasiektas Pa
či tiko kraštas, išvesta gelžke- 
liai, perliesta tiltai per upes, 
iškirsta kialirumos kalnuose ir 
nustatyta miestai skersai ir iš
ilgai tą plotą, kuris tik nese
niai buvo nerakšta dykuma. 
Lai buvo tas laikotarpis, kada 
Amerikos darbininku klase 
giedojo, “Dėdė Šamas gana 
turtingas, jis išteks mums vi
siems po fanną.”

Darbininkai iš rytinių mie
stų, ar europiniai ateiviai plau
kė į tą dykumą tūkstančiais, 
jie ėmė sau ]x> šimtą šešias
dešimt ar tris šimtus dvide
šimt akrų žemės, praturtėjo iš 
savo gaminių, jų vaikai gavo 
mokslą, aplinkui juos augo 
miestai, jie buvo miestų ma
jorais, legislaturų nariais, kon- 
gresininkais ir prezidentais. 
Šiandien šitos darbininkų kla
sės žmogus užima prezidento 
vietą. Taigi, darbininkai matė, 
kad valdančiųjų klase auga iš 
jų pačių eilių. Be to, šitie valdo 
vai, bankininkai, kongresinin- 
kai ir kiti, maloniai, draugiš
kai elgės su darbininkais. Jie 
ėjo į tą pačią bažnyčią, jų vai

kai lankė tą pačią mokyklą, 
jie domėjosi vieni kitų šeimy
nomis, nuvykę miestan. Taigi 
darbininkai buvo aiškioj kla
sinės vienybės padėty; jie ma
tė reikalų tolygumą ir žinojo, 
kad be galutino sukilimo prieš 
valdovus marksinis programas 
niekuomet negalės būti įvykin
tas.

Amerikos darbininkų judėji
mas išaugo iš ekonominio gy
venimo aukštos sieninės nor
mos sąlygų; ir jo svarbiausiu 
tikslu buvo išlaikyti šita “ame
rikinę gyvenimo normą” prieš 
Europos kaimiečių ateivystę 
- grinlclninkus airius, “dagu” 

gelžkelių darbininkus, syrus, 
indusus, pietryčių Europos at
eivius ir tą didįjį neorganizuo
tų darbininkų rezervuarą pie
tinėse valstijose. Va delko Am. 
Darb. Federacija apsistatę 
draudžiama aukštų įžengiamų
jų mokesčių, knygų uždarymo 
ir teritorinio neorganizavimo 
siena. Ji tvirtino, kad šita gy
venimo normos siena, darbinin
kų klasės “lygybė” su ponų 
klase gali pasilikti net dykai 
dalinamoms žemėms pasibai
gus ir mašinų ištaisymui paki
lus iki tokios jiegos aukšty
bės1', kad penki milionai žmo
nių galima išmesti iš darbo 
rankos mostelėjimu. Kiekvie
nas socialistas galėjo pasakyti 
šitiems akliems aktu .vado
vams, kad darbams sumažėjus 
žemiausiai apmokamas darbi
ninkas nutrauks aukščiausiai 
išlavinto amatininko norma

C 

žemyn. Ir socialistai pasakojo 
šitas ryškias teisybes. * V

Bet grynai darbininkų kla
sės partija su programų vienai 
darbininkų klasei tapo su pa
niekinimu atmesta šitų uniji
nių, manančių, kad “darbinin
kas yra liek pat geras kaip ir 
kiekvienas kitas,” kad tuksian
čiai jų narių yra valdiškose 
vietose, kad darbininkai vis 
viena yra sudarę valdžią ir kad 
jų proga valdyti valdžia yra 
tokia pat gera kaip ir kapita
listų klasės. Lodei socialistu 
partija Amerikoje, tolydžio 
atmetama organizuotų darbi
ninkų, buvo priversta užimti 
švietimo organizacijos pozici
ją. Ji darė šitą darbą gerai ge
ru laiku ir prastu. Bet jos pro
paganda savaime virto teore
tine ir akademine, paliečianti 
darbininkų klasės reikalus kaip 
neaiškus ir tolimas daiktas. 
1 as gal ir gerai buvo, nes ame
rikiečiai buvo sotus ir, turėda
mi apšvietą savo /rankose, ne
reikalavo daug sukti galvos 
tuomi, ką jie valgys ir kaip

Šviesios akys linksėta* veidą* SN 
nurodo sveikatos stovi naudojant 
lengvai veikianti NATCkE’SLAVV d 
LAX yra visų gero tyro sakymu, .n 
25c mėlynas baksa* gvarantuota*.

žieminės numažintos kainos galėję
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa
rankamai, modemiško laivo.

l LIETUVA Ateikite!
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą rūpestį tam padeda.

VRedStarLine
New York į Hamburgą, Libavą,

Sanilaufl (tik 3-čia klesa) Sausio 21 
New Lork iki .Plymouth’o, Cher- 

bourg’o ir Antverpo
Zeeland) .............................. Sausio 28

Sausio 7
Sausio 7 

Sausio 21

^inland) .. 
uapland) ... 
(roonland)

American Line

Valandos: kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 9 vai. vakare, g 
nedėldieniais: nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet.
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Mew York iki Plymouth’o, Cher- 
jourg’o, Brunsbuttel,, Hamburgą ir 

Danzigą.
Visa kelionė vandeniu į Lenkiją 
Manchuria) ..................  (Gruodžio 29
dongolia) ..........................  (Sausio 12

Minnekahda) ....................... Sausio 26
New York į Hamburgą 

laverford, ................................  Vas. 9
INTERNATIONAL MERCAN- 

TILE MARINE CO., 
120 laivų 1,300,000 toną 

Chicago: F. C. Brovrn, We*t. Pas*. 
Manager. 14 North Dearbom St.
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gyvens. Jie reikėjo sujudinti 
prie mintijimo ir svarstymo. 
Ir tą socialistų mokinimas pa
dare padarė taip gerai, kad 
jų pozicijos, jų išlygos, jų 
analyzos įėjo į musų literatū
rą ir musų politinius išvadus. 
Be to, musų nuolatinis kali
mas pramušė darbininkų or
ganizacijų odą.

Kiekvienas senas socialistas 
darbuotojas gali paliudyti skir
tumą tarp to, kas buvo prieš 
socialistų įrodymo priėmimą 
dvidešimts metų tam atgal, ir 
to, kas yra dabar. Tąsyk bu
vo manoma, kad mes at
sidavę neįvykinanioms svajo
nėms; dabar darbininkai klau
so su atsidėjimu; jie žino, kad 
mes kalbam už jų pusę. Karas 
užbaigė Amerikos jaunybės 
dienas. Ji negali ilgiau dėti sa
vo atsakomybės niekais ir pa- 
siliuosuoti nuo savo likimo kai
po viena kapitalistinių pasau
lio šalių, sujungtų viena su ki
ta neišvengiamais bendrais rei
kalais. Ir Amerikos darbinin
kai susiduria su politines ga
lybės kontroliavimo klausimu, 
arba su galimybe. būti nu
gramzdintais kįlančio Ameri
kos imperializmo priopludžio. 
Senoji Socialistų partijos idė
ja su savo akademinio užuotu- 
mo politika nesigriebė konkre- 
čiųjų Amerikos darbo klausi
mų ir pasiliks viena savo išim
tinėj intelektualumo didybėj, 
taip kaip jos pramok ėja, Soc. 
Darbo Partija; toji dingo vi
siškai, kadangi ji bandė pri
versti darbininkus eiti ten, kur 
ji nori, o nepripažinti, kad dar-

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valzbažonklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Garsus per daugiau kaip 
50 meti;.

Tčmyk Įkaro (Anchor) Vaizbaženklį.

Bridgeporto
Lietuviams

NAUJIENOS, Chicago^ III. 

bininkai turi eiti ten, kur jų 
apystovų dėsniai juos verčia.

Tikrasis darbininkų klasės 
(ištaisymas turi pareiti iš orga
nizuotų darbininkų, aukščiau
sios darbininkų klasės išraiš
kos. Todėl federacinis politinio 
veikimo planas, priimtas Nac. 
Vykd. Komiteto parodo šilo dė
snio pripažinimą ir Socialistų 
partijos norą atmesti visas fa
natiškas idėjas ir veikli išvien 
su Amerikos darbininkais jų 
programų. Lieka tik laiko klau
simas, iki didėji Amerikos dar
bininkų partija taps įkuria ši
toj šaly kovai su kiųiitalislų 
partijomis. Liberalų partija, 

tokia kaip 48 metais — ne

gali sau kelio praskinti. Tas 
laikas praėjo drauge su į)oj)ii- 
listais. Pasak Markso, “bur
žuazinių revoliucijų nebus dau
giau.” Dalykai tarp darbininkų 
klasės ir jos prispaudėjų per 
daug įtempti.

— (Ida Crouch Ilazlctt).

JEWELRY 
STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybė, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

4537 S. Ashland 
Av., Chicago, III.

Pagerink Savo Būvi
Pradėk Taupyt Pinigus 

Su Naujais Metais

Gerame ir Tvirtame Banke-Universal State Banke

Capital and Surplus $250,000.00
Jau nėra reikalo Lietuviams klajoti po Svetimtaučių Įstaigas, nes

UNIVERSAL STATE BANKAS
jas pilnai pavaduoja, kaipo didžiausis ir tvirčiausis lietuvių valstijinis 
bankas. Ir kaipo tokis liko priimtas į ChicaRo Clearin# House Asso- 
ciation. Tas liudija puikų stovį, ir didelį Banko progresą.

DABAR KAIP TIK YRA PATOGUS LAIKAS PERKELTI SA
VO PINIGUS I ŠĮ BANKĄ NESUGADINUS NUOŠIMČIO:

Priduokite mums tik knygutę bile kokio Banko. Mes patys vis
ką atliksim.

Turėsite sau naudą, gerinusį patarnavimą, ir prisidėsite prie di
desnio išauginimo Lietuvių Banko, ir Lietuvių Vardo.

Pinigai Tikriausiai ir greičiausiai nueina 
Lietuvon per Universal State Banką
Nes yra siunčiami kas dieną paštu ir kablcgramais tiesiog Kaunan.

UNIVERSAL STATE BANKAS
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

1

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

NAUJIENOS
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted Street
Telefonas Boulevard 9663

Sevcros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Kosulys ir persišaldymas.

šiam laike motu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaikų, jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti yvairias pa- 
voingas ligas. Prašalink nedoras 
pasškmes nuo persišaldymo, imda
mas Severą’s Cold and Grip Tablete 
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kaina 30c. — Greitą 
pagelbą nuo kosulį duodaASHLAND

MUSIC

gevera’s
Cough Balsam

I (Severo Balsamas nuo Kosulį). Jįs
I palengvina erzinimą, paliuoso skre- gi 
j plius, sustabda kosulį, padara kvie- 
" pavimą lengvą ir pagelba gamtai I 
I sugrąžinti normališką stovį. Di- ĮR 
i dėsni bonkuto 60 centai, mažesni 
" 26 centai. Visose Aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAf lP^ LOAVA JV

v ■ w p ■ e MiyiĮi ■ ■ •

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI Plb IGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. BruževL 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

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

Iš čia pinigai yra pi« 
siunčiami Lietuvon greL 
čiausiu budu ir už pint 
gų siuntimą pilnai atss> 
koma.

Siųskite pinigus Lie 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi- 
Ulinėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar drei
fais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį,

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

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milvvaukee Avc^ 

Kenosha, Wis.
DIIM

MRS. A. MICITNIEWICH 
AKUš^RKA

3101 S. Halated St., itampaa 31 gat, 
Vienuma name su Dr. Monkavičium. 

Tel. Boulevard 9708
Baigud Aku
šerijos frolHgl 
ją: ilgai prak
tikavusi Peną 
gilvanijoH ho» 
pjtalfcs*. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso- 
kioBe ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluos* mo
terims ir mer
ginom!.

DR, A. R. BLUMENTHAL
Akiu Specialistai

4649 S. Ashland Are.
Kamąaa 47lb 81.

Dienoms, I ryto iki 9 vak.

JNed. 10 iki 12 plot).

TeL Boulevard (487

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel Ganai 2118
Ofl>« Talazidoat nūs 1* ryta Ud 

8 vakarą.
Reridearija; 2811 W. SI.

Tel. Prospect 8466

Telephone Yards 5032 H

DR. M. STDPNIGKl 
11Ū7 8o. Morgą* 81, 

Chicago, I1L 
▼ALAKDOSi Nuo 8 IH 11 ryte 

ir aus 5 Iki 8 vakar*. 
(JUS JE MIS’

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOLTS
Lietuvis

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:
8149 S. Morgan St., kerti 82 St 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyrišku. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

I
 OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telephono Yards 687

.......... 'i.

Ganai 257
Naktiniu Tel CanaJ 0118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valanda*: 10 iki 12 ryto; 1 Iki 4 v 
pint. 6 Iki 9 vakar*.

W*diliomia nuo 9 iki 12 ryt*. 
1821 S. Hahted 8t„ 

Kampa* 18 ir Balotai St.

T*l«phon* Yard* 1682

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydą visokia* ligas mot*ni, vai
ką ir vyrą. Specialiai gydą lh»- 

pajuiias. aenaa ir panlaptim-
CMIcago.8259 So. Halsted SL

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytoja* ir Chlrurro 
VAIANDOS: •—-13 ryte 

I—8 vakaro. 
So. Morgą* 8tr**t,
Chicaco, Dl.

T*lephon* Van Buran 294
B«a. 1189 Lndepandance Blvd. Chleac*

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Kuodai litas Moteriiką, VyriikB 
Vaiką ir visą chronišką ligą

OGnas: 3354 So. Halsted St. Ckicag*.
Talephon* Drovai 9698

Valandos: 10-—11 rytoj 2—8 H 
7--8 yak. Hadiliomi* 10—12 dl**>
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Uialmokijimo Kaina]
Dhicagoje — paltai

Metams - , r-, >8.00
Pusei mete d , , 4.50
Trims mėnesiams . , 2.25
Dviem minėsimai > , f , 1.75
Vienam mineeiui 1.00

Chicagoje — per neiktoj**]
Viena kopija ___________ r -r n 08
Savaitei ... . . 18
Minėsi ui r---- , 75

Suvienytose Valstijose na Chicagoj, 
paltu:

Metams , r - i > >7.00
Pusei metų____  . 4.00
Trims mtnesiams it , 2.00
Dviem mėnesiams - - 1.50
Vienam mėnesiui , , ,75

Lietuvon ir kitur užsieninoea]
(Atpiginta),

Metams ■ ........... .. >8.10
Pusei metų................................... 4.50
Trims mėnesiams 2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Krikščioniški 
šmugelninkai.

Kuomet dvejetas savaičių 
atgal atėjo žinia, kad atsi
statydino Lietuvos užsienių 
reikalų ministeris, kun. dr. 
Purickis, tai amerikiečiai 
klausė savęs: kokia galėjo 
būti to atsistatydinimo prie
žastis? Ir visi, kaip vienu 
balsu išreiškė tą nuomonę, 
kad priežastis buvo ta, jogei 
kun. Purickis nemokėjo ves
ti Lietuvos užsienių politiką.

Teisybė, buvusis ministe
ris susipainiojo savo politi
koje, ir buvo matyt, kad ji
sai nebežino, ką toliaus da
ryt. Bet dabar mes pati
riame, kad tiesioginė jo pa
sitraukimo priežastis buvo 
visai kitokia. Jisai tapo su
gautas, kaipo šmugelninkas 
ir spekuliatorius.

Kun. Purickis, vadinasi, 
turėjo pasitraukti ne dėl 
politikos, o dėl tokių darbų, 
už kuriuos jam gręsia krimi- 
nalio kodekso įstatymai. Vie
nas žmogus iš Paryžiaus ra
šo, kad tas krikščionių de

f—---------------------------------------------------------------

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęsiny!)

Ant galo, ko jam buvo bijotis? Jie netu
rėjo prieš jį nieko o nieko ir jie negalėjo nie
ko surasti prieš jį. Jo rankos buvo švarios 
perdėm; jam reikėjo tik savo laikytis; jis turi 
išanksto nusistatyti, kad jis nenukryps nuo sa
vo pasakojimo su ja pakartoto kad ir kažin 
kas butų. Ji privertė jį vėl savo pasakojimą 
pakartoti jai; kaip vakar vakare susirinkime 
aidoblis'tų būklėje jie kalbėjo apie bankininko 
Akerihano nužudymą karui sustabdyti. Kaip po 
kalbų jis girdėjęs patyloms Džovą Angelą sa
kant Džeriui Būdui, kad jis jau dirbąs bom
bą, kad jis turįs dinamito pilną lagaminą, pa
dėtą indudėj ir kad jis su Makormiku rengiasi 
ką-tai padaryti tą pačią naktį. Petras busią iš
ėjęs laukan daboti Angelo, Hendersono, Rudo 
ir G ūso, kaip jie išeis laukan ir, -pa lemi j ęs, kad

mokratų partijos šulas jau 
esąs ir teisman atiduotas, 
(žiur. laiško ištrauką 1 
pusi.)

Kaip plačiai buvo varo
mas šmugelis kun. Purickio 
ministerijoje ir jo kontro
liuojamosiose atstovybėse, 
skaitytojai galės numanyt, 
perskaitę prof. A. Voldema
ro straipsnį, kurio ištraukos 
tapo perspausdintos šios die
nos Apžvalgos skyriuje. 
Šimtai tūkstančių markių 
pinigais ir ištisi vagonai 
prekių eidavo per tų šmu- 
gelninkų rankas — ir visuo
met tose operacijose akty
viai dalyvaudavo arba jas 
dengdavo savo autoritetu 
pats ponas ministeris.

Be kun. Purickio, minima, 
kaipo vienas to kriminalio 
darbo diriguotojo, ir p. J. 
Vailokaitis: tai bus veikiau
sia brolis kun. Vailokaičio, 
vieno įtakingiausiųjų asme
nų Lietuvos dvasiškijoje, 
krikščionių demokratų va
do. Broliai Vailokaičiai tu
ri savo banką Kaune ir užsi
ima labai plačiai visokiais 
kitokiais bizniais.

Kun. Purickis buvo pri
verstas trauktis iš savo vie
tos, kuomet tas skandalas 
išėjo aikštėn. Bet to neuž
tenka apvalymui Lietuvos 
valstybės nuo puvėsių. Yra 
aiškus dalykas, kad šmuge
lio ir spekuliacijos liga buvo 
užkrėstas visas užsienio rei
kalų departamentas, o gal 
būt ir visa valdžios mašine
rija. Kitaip — kaip gi vy
riausybė butų galėjusi kęsti 
per ilgą laiką tokius daly
kus ! *

Turi būti surasti visi kal
tininkai, ne tiktai kun. Pu
rickis, ir visi jie turi atsa
kyti prieš įstatymus. Pato
giausias tam būdas yra teis
mas.

Amerikos lietuviai nesi
duos save apgauti paskyri
mu vietoje Purickio kokio 
nors kito asmens į užsienio 
reikalų ministerius; juo la- 
biaus jie nebus patenkinti, 
jeigu tą vietą užims vėl koks 
nors “krikščionis”, su suta
na ar be sutanos. Jie reika
laus, kad butų padarytas 
tikras valymas Lietuvos val
stybės įstaigose. Tuo pir
miausia turi pasirūpinti St. 
Seimas.

Rusų patarlė sako: “Jeigu 
tiktai yra pelkė, tai velnių 
atsiras!” Kad šmugelninkai 

ir “grafteriai” nesiveistų 
Lietuvos valstybės įstaigose, 
tai jos turi būt išvėdintos— 
nuo viršaus iki apačios.

ŠMUGELIS IR GRAFTAS LIE
TUVOS MINISTERIJOSE

IR ATSTOVYBĖSE.

Dabar, kada pagalios išėjo 
aikštėn tos priežastys, dėl kurių 
buvo priverstas pasitraukti iš 
savo vietos Lietuvos užsienių 
reikalų ministeris, kunigas Pu
rickis, musų skaitytojams bus 
įdomu paklausyti, ką rašo apie 
to “dvasiško tėvelio” ir buvusios 
jo kontrolėje ministerijos darbe
lius. “Lietuvių Balsas”.

Gruodžio 10 d. “Lietuvių 
Balsas” (kuris eina vietoje val
džios uždarytojo “Lietuvos Bai
so”} įdėjo ilgą prof. A. Voldema
ro straipsnį po antgalvių:

Kun. Purickis ir p-lė 
Jagomastaitė.

“Prieš atsidarant Seimui 
jau Jagomastaitė važinėjo 
per Skandinaviją ir kitur su 
diplomatiniu pasu, kurs jai 
buvo duotas d-ro Purickio. 
Jos laiškas p. J. Vailokaičiui 
šmugelio reikalais, kurį mes 
minėjome praėjusiame straip
sny, rašytas rodos dar prieš 
Seimui susirinksiant. (“Nau
jienos” dar kažin kodėl nega
vo to “L. B.” numerio, kur 
tilpo tas p. Voldemaro straip
snis. “N.” Red.).

“Be važi n ėdama siuntusių 
ją ponų reikalais, ji atvyksta 
Londonan ir reikalauja iš te
nykščio atstovo Tiškevičiaus, 
kad jis pridėtų pasiuntinybės 
antspaudą ant jos valizos, ne
žiūrėdamas, kas te viduje yra. 
Atstovas atsisako. Tada jam 
primena Jagomastaitė, kad ji 
telegrafuosianti Kaunan ir jis 
busiąs prašalintas per 24 va
landas. Nustebintas tokiu 
reikalavimu ir jos pamatavi
mu, Tiškevičius telegrafuoja 
užsienių ministeriui d-rui Pu
rickiu!, pranešdamas apie visa 
tai. Tuoj gauna atsakymą, 
kad išpildytų visus Jagomas- 
taitės reikalavimus.

Jagonvastailės laiškai ir 
800,000 markių.

“Bet netiesiam keliui visa
da yra galas. Rudeny pernai 
Jagomaistaitė tapo suareš
tuota Tailinc, kai Želigovskis 
ruošėsi užimti Vilnių.

“D-ras Purickis rūpinasi at
vaduoti... ne Vilnių, tik Jago
mastai tę. Kur gi nesirūpins, 
kad pirma to vasarą jai perlei
do iš Berlyno Stockholman 
800 tūkstančių markių. Iš 
kilos pusės beareštuojant ją 
Estų policijai, rasta buvo d-ro 
Purickio laiškų,, kurių jis ne
norėtų matyti svetimose ran-

Angelo kišenini pūpsojo, manė, kad jie ciną 
dinamituoti; todėl jis nuėjęs į ap tieką patele
fonuoti Magivnei. Bet čia jie prapuolę jam iš 
akių ir jis susigėdijęs ir bijodamas pasakoti 
Magivnei, praleidęs naktį bevaikščiodamas po 
parką. Bet rytmety jis rado raščiuką ir supra
to, kad jam jis buvo Įkištas į kišenių ir kad 
sąmokslininkai norėjo, kad jis prisidėtų prie 
to plano. Tai turėjo būti visa istorija, išski
riant tris ar keturis sakinius, ar sakinių dalis, 
kuriuos Petras busią nuklausęs Džovą Ange
lą ir Džerį Rudą besakant. Nelė prispyrė jį 
išmokti tuos sakinius atmintinai; ir ji prispy
rus reikalavo, kad jis jokiu bildu nebandytų 
atsiminti ką-nors daugiau, ar leistų Įkalbėti 
sau, kad jis ką daugiau atsimena.

Ant galo Petras atrodė tinkamu kvotimui; 
jis nuėjo Į kambarį num. 127 American House 
viešbuty ir atsidrėbė ant lovos. Jis buvo taip 
pavargęs, kad apie du kartu jis užsnūdo; bet 
besnaudžianl jam ateidavo Į galvą koks nau
jas klausimas, kurį Magivne gali jo paklausti 
ir jis vėl išbusdavo. Ant galo jis išgirdo raktą 
duryse sukant ir atsikėlė. Įėjo vienas žvalgų 
pavarde Hainctas. — Sveiks, Gudžai, ponas no
ri, kad tu butUm suareštuotas, — tarė jis.

- Suareštuotas! Viešpatie! — sušuko Pet
ras. Jam staiga atsistojo akyse vaizdas, kur 
jis matė save uždarytą kameroj su tais Rau
donaisiais ir priverstą klausytis jų pasakų apie

nelaimes.
— Mes areštuojame visus Raudonuosius ir 

jei mes tave paliksime, tai jie Įtars, — tarė 
Ilametas. — Geriau tu tuojau eik kur-nors ir 
tegul tave suareštuoja.

Petras matė išmintingumo tame ir, tru
putį pagalvojęs, jis pasirinko Marės Jankovi- 
čaitės namus. Ji buvo tikra Raudonoji ir nemė
go jo; bet jei jis taptų suareštuotas jos namuo
se, lai ji pamėgtų jį ir tas padarytų jį neįtar
tinu “kairiasparniams”. Jis padavė Ilanielui ad
resą ir pridūrė,: — Gerinus ateikite kuo, grei
čiausiai, nes ji gali išspirti mane laukan iš tro
bos.

—< Nebijok, — atsakė tas j nokdamas. — 
Pasakyk jai, kad policija j ieško tavęs ir pra
šyk jos paslėpti tave.

Taigi Petras tuojau išėjo į žydų kvartalą 
ir atėjęs pabeldė į duris aukštutiniame nuomuo- 
jainojo namo aukšle. Duris atidarė drūta žmo
na atraitotomis rankovėmis ir muilinomis ran
komis. Ji pasakė, kad Marė yra namie, kad 
ji yra be darbo ir kad ją atleido dėlto, kad ji 
kalba apie socializmą. Mare įėjo kambarin ir 
šaltai pasižiurėjo į atėjusį; tas pažiūrėjimas aiš
kiai sake: “Ona Todaite”!

Bet ji tuojaus atsimainė. Petrui pasakius 
jai, kad jis buvo nuėjęs į aidoblislų būklę, ir 
rado ją policijos rankose. Jie padarę užpuoli
mą ant jos ir sakosi susekę, kažkokį sąmokslą;

Petras savo laimėli pamatęs minią lauke, spru
kęs šalin. Mare nusivedė jį į vidurinį kambarį 
ir davinėjo jam įvairiausius klausimus, j ku
riuos jis nemokėjo atsakyti. Jis nieko nežino
jo, išskiriant tai, kad pereitą vakarą jis buvo 
susirinkime būklėje, o šįryt buvo nuėjęs kny
gos pasiimti ir, pamatęs minią pabėgo.

Už pusės valandos kažkas ėmė duris įran
ky!; Petras išgirdęs, pašmurkšt, palindo po lo
va. Durys atsidarė ir jis išgirdo piktus balsus, 
davinėjančius įsakus ir Marės bei jos motinos 
protestus. Kiek jis iš triukšmo suprato, tai at
ėjusieji vyrai ėmė trankyti daiktus; staiga jis 
pajuto, kad jį traukia už kojos iš palovės; iš
lindęs jis pamatė prieš save keturis policistus 
uniformose.

Jis atsidūrė kvailoj padėty; šitiems poli- 
cistams, matomai, niekas nepasakė, kad Petras 
yra šnipas ir dabar šitie kvailiai manė tikrą 
dinamilininką suomę. Vienas nusitvėrė jį už 
rankų, kili du laikė pištalietus ajkišlus į jį ir 
į Marę, o ketvirtasis griozde jam po kišenius, 
bejieškodamas bombų. Neradę nieko, jie kaip 
ii’ susimaišė; jie purto ir stumdė jį ir buvo ma
tyti, kad jiems norėjosi jam antausiai apdau
žyti. Petras sergėjosi, kad nepadavus jiems 
priežasties; jis buvo išsigandęs, nusižeminęs ir 
vis tvirtino, kad jis nieko nežino, nieko bloga 
nėra padaręs.

įfBus daugUu)
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koše. Galop paleista, tik be 
tų laiškų ir be pinigų, ku
riuos turėjo, būdama areštuo
ta.”
Tai viena istorija. Antra, ne 

mažiaus skandališka, istorija ap
rašo šmugelį tarp Kauno ir Mas
kvos.

Tame pat straipsnyje p. Vol
demaras pasakoja štai ką:

“Tarp Maskvos ir Berlyno 
kur j erų tarnyba plačiai orga
nizuojama. Tik ir čia be klin
čių neapsieina.

Skryniaus istorija.
“Važiuoja garsusis Skrinni- 

kov, kurs patapęs lietuviu pa
sidarė Skrynių, Maskvon su 
didžiausioms skrynioms. Ne
žinau, kas išgąsdino Purickio 
padėjėjus, tik jie atsisakė 
pridėti antspaudą ant jo skry
nios, nežiūrėję kas ten yra. 

Pats ministeris tada atlieka šį 
darbą. Tik kliūtys dar nesi
baigia. Sužinojo apie tai ap
saugos ministeris Žukas ir 
įsakė sulaikyti šį kurjerį ir 
grąžinti Kaunan. Čia jis aky- 
vaizdoje p. p. Purickio ir Žu
ko iškrėstas, lik sako nieko 
ypatingo nerasta. Pats skry
ningas Skrynius gyręsis pas
kui, kad jis mokėjęs paslėpti, 
kas buvo slėptina.

“Toliau dalykai eina sklan
džiau. Maskvoje yra eilia ko
misijų, yra atstovybė, turinti 
apie 70 tarnautojų. Reikia 
gi juos maitinti. Ir siunčia
ma ištisi vagonai visokio ‘mai
sto’. Nors pasiuntinybė ne
žinia kodėl turi net penkis at
skirų žmonių žinioje esančius 
sandėlius, bet daug šio ‘mais
to’ nei vienam jų nepatenka.

2000 pūdų germano prekių 
Maskvoje.

“Štai, sakysime, atėjo ne
persenei laimingai Maskvon 
trys vagonai kokios tai komi
sijos nario, p. germano, lydi
mi. Te buvo 4 sunkios, sve
riančios po 5 pudus skrynios, 
prigulėjusios asmeniškai p. 
germanui.

“Paskui, įsakius p. Baltru
šaičiui (Lietuvos atstovui 
Maskvoje. .“N.” Red.), jam 
buvo išduota ant kitų daiktų 
skrynios kurios nežinia kur 
dingę. Jose buvę: sacharino 
500 klg. (apie 30 pūdų), ni- 
grozino 300 klg., akmenukų 
96 klg., vaistų (aspirinas, jo
das, liokolas) skrynia apie 3 
—4 pudus, 20 bosų spirito ir 
daugybe kitų daiktų. Kiek 
iš to gėrio buvo ne atstovybei, 
galima išsivaisdinti iš šių 
skaitlinių. Jei skaitysime va
goną apie 800 pūdų talpumo, 
tai gausime iŠ trijų vagonų 
apie 2400 pūdų prekių. Iš to 
transporto pasiuntinybei su 
komisijomis tekę apie 400 pū
dų. Vadinasi, lieka apie 2000 
pūdų prekių, kurias nežinia 
kieno įsakymu ir nežinia kur 
ir kaip realizavo p. germanas, 

vienas, ar su p. Gcldibergu 
bei Skrynium, kurs yra Lietu
vos komercinis atašė Maskvoj 
(dabar jis esąs Berlyne).”

Tai antra istorija. Trečia is
torija paliečia “sugautus tris 
vagonus Joniškyje”. Paminėda
mas ją trumpai, kadangi apie ją 
buvo rašyta pirmosniuosc “L. 
B.” numeriuose (kurių mes te- 
čiaus iki šiol dar negavome), 
prof. A. Voldemaras sako:

Trys Purickio vagonai 
Joniškyje.

“Dabar įnešta ir priimta 
Seime interpeliacija dėl nese
nai sugautų Jonišky trijų va
gonų, kurių turinys buvo at
pasakotas musų laikrašty (tą 
interpoliaciją įteikė socialde
mokratai; žiur. 1 pusi.). Juos 
lydėjo p. Malachauskas, kurs 
yra žinomas su p. Skrynium,

Pirmoji Teroristo |Bomba 
Lietuvoje

St. Kairys

Da lik vakar rašydamas apie 
padėlį Lietuvoje (žiur. slrp. 
“Svarbių įvykių priešdieny”), 

esu pasakęs, kad visuomenės 
ūpas pas mus pasidarė liek pri
tvinkęs ir opus, kad tenka lauk
ti vidujinės maišaties. Nema
niau tuomet, kad busiu piktas 
pranašas. Ir vis gi mano spė
jimai greičiau pasitvirtino, kaip 
buvo galima tikėtis.

Telegrafas jau bus tamstoms 
pranešęs žinią apie pasikėsini
mą nužudyti p. Galv.anauską, 
valdžios delegacijos pirmininką 
Ženevos derybose. Įvykio atpa
sakojimas trumpas. Lapkričio 
25 dieną, apie 3 valandą nak
ties kažkas padėjo iš oro di
deles sprogstamos jėgos prie
taisą ties p. Galvanausko mie
gamojo kambario langu. Prie
taisas sprogo, išnešė lango re
nius, išrovė sienos kulį, suar
dė beveik visus kambario ra
kandus, sudraskė miegojusių 
drabužius, o pačiam p. Galva
nauskui suvarė nugaron ir ko
jon medžio skeveldras. Sužei
stojo kaulai nepaliesti, ir jei
gu tik kraujas nebus užkrės
tas ir neįvyks komplikacijų, p. 
Galvanauskas už dviejų, trijų 
savaičių galėsiąs pasikelti iš 
lovos.

Naktį sprogusi bomba ne 
vieną kauniškių pašokino iš lo
vos. Bet visu platumu pasklido 
jos aidas tik rytą ir dieną, kuo
met sužinota, kas atsitiko. Vi
suomene pirmuoju momentu 
pasijuto, kaip mirties piršto 
paliesta: valandėlei surimtėjo 
ir susimąstė. Ištiesų nepapras
tas ir keistas atsilikimas, — te
roristinė bomba laisvoj, ra
mioj, deniokratingoj Lietuvo
je!.

Tuojau prasidėjo įvykio tar
dymas. Kuomet rašau, dar 

germanu, Goldbergu ir kitais 
musų Maskvoje ‘veikėjais’. Ką 
gi mano vyriausybe, kuri ži
no ir plačiau ir tiksliau, kas 
dėstisi Berlyne — Maskvoj ? 
Girdėjome, kad d-ras Purickis 
grąsęs apsaugos ministeriui 
Šimkui teismu už sulaikymą 
jo vagonų. P. Grinius vėl ne
rado reikalo persiskirti su su
si k omprom i t a v u s i u galutinai 
ministeriu.”
Straipsnio autorius, išdėstęs 

šituos faktus, sako, kad žmonės, 
kurie užsiima tuo šmugeliu, tu
ri būt patraukti teisman.

Kun. Purickis, kuris yra įvel
tas tuose nešvariuose darbuose, 
jau rezignavo, bet Lietuvos Sei
mas ir visuomenė negali tuo pa
sitenkinti. Jisai ir jo padėjėjai 
turi būt pasodinti ant kaltina
mųjų suolo!

nepaaiškėjo, kas buvo drąsus 
teroristas, naktį pakišęs bom
bą ir skubiai pats pasitraukęs. 
Pagalios, surasti kaltininkas, 
yra svarbiau musų žvalgybai 
ir prokuratūrai, kaip pačiai vi
suomenei. Visuomenę sudomino 
ne teroristo asmuo, bet tas, 
iš kur ir kokiu būdu galėjo 
įvykti Lietuvoje tas kruvinas 
atsitikimas.

Ir tikrai iškili’?
Ant rytojaus po įvykio kun. 

Krupavičius • privačiuose pasi
kalbėjimuose Seime pasiskubi
no pamerkti akini komunistų 
pusėn, — tai jų, girdi, darbas. 
Nors Krupavičių gobia ypatin
ga dangaus malonė, kaip kiek
vieną kunigą, bet drįstu tvir
tinti, kad šiuo kartu krikščio
niškoji jo akis be reikalo pa
žvairavo į musų bolševikus. 
Del Galvanausko nelaimės jie 
tikrai nekalti.

Bombos gerbė jų tenka j ieš
koti kur kitur. Kas sekė vi
suomenės gyvenimą Lietuvoje 
pastaruoju laiku, tam puolė į 
akis vienas ypatingas apsireiš
kimas. Dauguma visuomenes, 
suprasdama ar bent nujauzda- 
ma, kad kova už savo reikalus 
naujose politinio gyveninio są
lygose bus galima vesti lik 
masėmis, pradėjo įsitraukti į 
politines partijas, ar bent prie 
jų šlietis. Tas susigrupaviinas 
reiškiasi vis plačiau. Bet yra 
asmenys ir net visos jų gru
pes, kurie neįtilpsta į jokią par
tiją, kuriems partijos rėmuo
se iperankštu. Dažniausia, — 
lai vis “dideli” žmonės, karšti 
patriotai, šviesios galvos. Jei 
tos šviesios galvos gauna pa
tekti kariuomenėn, jos būti
nai nori bu t Napoleonais, ar 
bent generolais. Ir jeigu visuo
mene kaip bematant neįverti
na tų tautos geni jų, genijai pyk- 
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sta, rūgsta, sukliursta, arba’ 
sulaukę tinkamos valandos 
bando lazda saulę pasiekti, ar 
kitokį “eudą” padaryti.

Kuomet Lietuvos visuomenė 
ėmė erzintis dėl valdžios de
rybų °su Lenkais, sukruto ir 
tautos genijai. Jie pirmutiniai 
pajuto tėvynę pavojuj esant; 
jie pirmutiniai šoko ją ir gel
bėti. Jau kiek seniau atskiruo
se mitinguose ir net spaudoje 
pasigirdo tų geriausių tėvynes 
sūnų balsas, tik jie, girdi, vi
soj pilnumoj atjaučią momen
to svarbumą ir kad vien jų 
ranka tesėsianti išgelbėti kraš
tą nuo katastrofos.

Esu beveik tikras, knd jei
gu įvykio tardymas sugebės 
bent ką susekti, kaltininkais 
pasirodys minėtos rųšies žmo
nes. Jų kovos priemones nega
li apseiti be bombos ir revol
verio. Suprantama d eik o. Jio 
neturi savo užpakaly minių ir 
dėlto žiuri į jas išaukšto. Jie 
dėlto nepajėgia ar nenori su
prasti, kad visuomenės klasių 
kovoje tik tokie laimėjimai 
yra pastovus ir realus, kurie 
subrendo tirštųjų minių sieloj, 
gavo gyvos jų paramos, tapo 
įkūnyti jų pastangomis ir bus 
apginti minių kietu pasiryži
mu. Jie to nesupranta. Bet 
siekdami garsių žygių, jie stve
riasi įrankių, kurie veikia urnai, 
draskančiai ir su dideliu triuk
šmu. Taip pritinka veikti Na
poleonams.

Užteks trumpai paminėti,-kad 
mes, socialdemokratai, buvo
me bombų priešininkai net pik
čiausiais caro laikais. Pavieni 
teroro aktai, tegu jie sėkmin
gai rautų galvas pikčiausioms 
liaudies priešams, yra betiks
liai ir net pavojingi tikrai re
voliuciniam darbui. Jie yra be
tiksliai dėlto, kad bombomis 
negalima sudaryti tiek milži
niškos jėgos, kuri įstengtų pa
keisti esamąją visuomenės 
tvarką, jei liaudies minios, ku
rių naudai norima pakeitimas 
atsiekti, bus pačios nepasiruo
šusios, nepajėgios stoti kovon 
ir ją laimėti. Galima žudyti 
sistemingai liaudies priešus, 
bet jeigu gyvenimas juos vis 
išnaujo augina, pritruks galų 
gale drąsių rankų bomboms 
svaidyti. l

Teroras yra pavojingas, ir 
ypač jaunam judėjimui, nes jis 
visuomet sužadina aštriausių 
represijų ir žlugdo platesnį 
veikimą. Ginklo tenka stvertis 
tik tuomet, kai prasideda at
vira, masine kova, kaip buvo, 
sakysim, Lietuvoje 1901-5 mc-ę 
tais. Bet ir tai negalima dėti 
perdaug pasitikėjimo ginklo jė
gai. Rusijos komunistai ginklu 
laimėjo kovą pirmuoju susirė
mimo metu. Jie bandė ginklu 
ir įsitvirtinti, ginklu kurti nau
jąją tvarką. Išžudė ir tebežudo 
tuksiančius, bet dėlto nesidaro 
stipresni. Kai pasirodė, kad 
visuomenės dauguma nėra pa
kankamai pribrendusi naujam 
gyvenimui, Rusijos komunis
tai, kad ir ginkluoti nuo pa
kaušio iki pat pentinų, turi da
bar trauktis atgal ir nusileisti 
gyvenimo reikalavimams.

Juo mažiau turėjo prasmes 
pasikėsinimas prieš Galvanaus
ką, vis tiek iš kur jis paeitų. 
Kova prieš netikusį valdžios 
nusistatymą ėjo ir eis, nežiū
rint to kruvino įvykio. Politi
nių partijų ir pačios visuome
nės dalykas prispirti, kad kova 
eitų viešumoj, per tas įstaigas, 
kurias politinis Lietuvos gyve
nimas jau sukūrė. Soeial-de- 
mokratų frakcija Seime jau 
padarė kas reikalinga, kad pri
vertus ir vyriausybę ir pačias 
Seimo frakcijas išeiti aikštėn. 
Šiandien ji įnešė interpeliaciją 
vyriausybei, ar mano ji atsi
klausti Seimo ir suderinti savo 
veikimą su Seimo nusistatymu. 
Ir dr. P. turėjo pasisakyti, kad 
vyriausybe nedarysianti spren
džiamo žingsnio be Seimo ži
nios. Krupavičius, da vakar 
visaip besisukinėjęs, turėjo vėl 
aiškiai pasisakyti, kad, girdi, 
krikščionys esą prieš Ilymanso

(Tąsa ant 5-to pusi.) n
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pasiūlymų, 
aiškėja.

Lenkais, dar yra 
čioji visuomene, 
tylomis mirtino 
ir reikale rastų

Seimo -cian
ui uniją su

kuri nepraeis 
sau pavojaus 
priemonių su-

Toks yra demokratinės, ma
sinės kovos kelias. Joje neper- 

Sapoleoiiams, bent 
tokiems, kurie pakišu bombą 
Galvanauskui. Lietuvos liau
dis savo sunkiose imtinose su 
savo priešais galės lengvai ap- 
seiti ir be jų.

UalfylOjll fe?'
' kreikti ae Mame įkyrioje 

MOinaruta Redakcija naateaka.)

VĖL ŽLUGO TŪKSTANČIAI 
LIETUVIŲ PINIGŲ.

Ir vėl žlugo tūkstančiai Chi- 
cagos lietuvių sunkiai uždirb
tų pinigų, šiuo kartu nusine
šė juos kažin koks Ericksonas. 
Jis užsiėmė “spešelais” — kaip 
daliai* paprasta vadint — ir 
tuo bizniu užsiėmė, kiek žinau, 
per septynis mėnesius. Ir nu
nešė dabar tūkstančius lietuvių 
pinigėlių!

Per praeitus keturius mėne
sius jis buvo surengęs keturius 

”, ir praeitą ketvergę 
ėl išmokėti žmonėms 
”. Bet kai agentai nu- 
ofisą, rado viską tuš

čia., “Spūsčių” mokėtojas buvo 
kai kamparas išnykęs...

“Naujienos” yra geriausias 
laikraštis, nes jau ne kartą ra
šė persergėdamos žmones, kad 
nedėtų savo pinigėlių į neži
nomus biznius. Bet žmoneliai 
nesupranta. O kaip sakinys ei
na, kad žmogus niokinies iš 
patyrimo, tai musų žmo
neliai turėjo tų patyrimų jau 
kelis, bet nepasimokė, jų šir
dys vistiek dar linksta prie tų 
didelių pelnų. Gi kai jų pini
gai (linksta, jie tada kaltina 
agentus. Bet jus galite žinoti, 
kad mes nerinkom sau, ale 
dirbom dėl uždarbio. •

— Agentas.

turėjo

DR. A. MONTVID 
Liet avi* Gydytojas ir Chirurgą* 

25 East Washington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Telephone Central 8363 
1824 Wabansia Avė.

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

DOMINLNKAS DAUGĖLA
Persiskyrė su šiuomi pasau

liu gruodžio 26 d. 1921 n? 
laukęs 30 m. amžiaus, 
iš Lietuvos Kauno rėd., 
nių apskr., Vetanų parap. 
vaipių kaimo. Amerikoj išgyve
no 11 metų. Lavonas randasi 
pas jo brolį 1721 So. Union Av., 
Chicago, III. Laidotuvės atsi
bus subatoj, gruodžio 31 d., iš 
namų 9 val. iš ryto į Dievo Ap- 
veizdos bažnyčių, o iš ten ’ Šv. 
Kazimieto Kapines.

Užprašau gimines, draugus ir 
pažįstamus ant paskau do pa
tarnavimo dėl vėlina o.

A. U.1 tigėia.

su-
Paejo

Dirbšja* ir Importuotojas ge
riausių armoniką pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu na
gu kiti . Dykai lekcijos pirkijams. 
Kašykt angliškai dėl informaciją.

Ruatta & Serenell] 
817 Blae laland Avė. L — ..... „.z

SKAITYKIT IR RLATINKJT
“NAUJIENOS”

New Masters of The Buitie 
By Artimi* Rulil. Išleido E. 
P. Du t ton & Co 
avė., Nevv York,
sta ant storos šiurkščios po- 

t ii i*l t23O 1 t pa
veikslėlių; vietų ir žmonių ir i 

miniatiūrinį žemlapj keturių 
naujų valstybių, įsikūrusių po 
karo Baltijos juros pakraščiuos 
iš buvusios cariškosios Rusijos 
žemių — Suomijos, Estonijos, 
Latvijos ir Lietuvos.

Autorius, tindamas amerikie- 
s šituo savo kuriniu 
supažindinti savo t a ti
su šitų jiems nedaug 
šalių geografija, žmo
jų istorija, papročiais 

jų gyvenimu;

Ką žmonės rašo.
(Iš laiškų iš Lietuvos)

knygą, kad ir nebuvęs tuose 
kraštuose, gauni aiškų supra
timą, kaip ten žmones gyve
na, kas jiems labiausiai rupi 
ir ko jiems trūksta jų laime

681 Fifth pasiekimui.

Žinoma, ne viskas yra taip, 
kaip knygos autorius paaiškinu. ISn R y.-si 111, j*w» 11 »€*<li» m ns
upic Lietuvos klerikalu sugal-

i volą planą užsodinti Uetuvos 
žmonėms ant sprando Wuer- 
temibergo kunigaikštį Urachą 
tuoju tikslu, kad su juo drau
ge jiems patiems butų leng
vinus sėdėti žmonėms 
sprando, jis aiškina, kai

bando 
tiečius 

žinomu 
nė m i s,
ir kasdieniniu 
ypatingas jo rupesnis yra nu
šviesti tos priežastys, kurios 
pagimdė šilas naujas valsty
bes, ir jų kūrėjų sugebuiną ir 
galėjimą savo įkurtus krašto 
ūkius vesti ir išlaikyti.

P-nas Rulil, nors ir nemoka 
tų šalių kalbų, kurias jis ap
rašo, bet kaitra vokiečių ir 
t’rancuzų kalbomis, kurios to
se šalyse yra dažnai vartoja
mos; todėl jis, jei ir nesupra
to kaikurių jo matytų dalykų, 
galėjo gauti tokiu žmonių, ku- ,. .

• y -y, . . ... . I susipažintine juos įsaiskmo jam. Sitais, 
aiškintojais jam buvo pirmiau
sia visokie valdininkai, paskui 

tai ir aukštesniosios 
— karvedžiai ir dvari-

Todel jo aiškinimas, 
ir nebūtų neapsirii;ka- 
isingas, svarbus ?uo, . 
pasako, ką viena, ar 

kita pusė ginčijamo dalyko yra! 
maniusi apie jį. Jis 
ja ką mano suomiai 
sus

tas buvęs padaryta su noru iš
gelbėti Lietuvą nuo kaizerio.

Tokių klaidingų 
šilam kariny 
ypač autoriui
vių santykius su lenkais, 
jis tiki lenkui 
l)mo\vskiui, kuris 
kad tik Rusijoje 
gusieji lietuviai
dėtis su lenkais, ir kad jų yra 
vos kokie 500, o tuos išvarius 
km 
viu
tuoj aus.

Vienok nežiūrint šilu 
silpnybių, ar gal ypač 
tų silpnybių, reikėtų lietuviams 

su juo. — J. L.

aiškinimų 
yra ir daugiau, 
aiškinant lietu

čiu
imperialistui 

sako jam, 
mokslą bai-

Jonui Romaškai, Chicagojc, 
rašo

Dabar pas mus pinigų kur
sas labai žemai nupuolęs. La
bai pabrango visokios prekes, 

dėlto paprastų darbininkų gy
venimas labai pasunkėjo: 

jų darbas nei kiek nepabran
go, o išlaidos daug kartų pa
didėjo, taip kad paprastam 
darbininkui su šeimyna ir duo
nai nebegalima užsidirbti. Ir 
darbo nėra. Delio darbininkų 
padėtis nepakenčiama. Nedaug 
geresnė padėtis ir mažųjų ūki
ninkų. Tik stambieji ir pasi
turį ūkininkai dabar gerai gy
vena: turėdami ko parduoti, 
gerus pinigus suima, o darbi
ninkams, kuriuos samdosi, juo
kingai mažas algas temoka.

Pavyzdžiui, geras vyras darbi
ninkas gauna algos 2000 auk
sinų melams, kuomet ūkinin
kas parduodamas pūdų rugių 
gauna 100 auksinų. Pardavęs 
20 pūdų apmoka visų melų 

algų. Amatininkai dar gali 
šiaip taip suktis, jiems dar pu- 
s r- i > r- d o s.

Darbininkų organizacijos nc- 

leidžiantos. Jau dveji metai 
karo stovis tebėra — žinoma, 
tam, kad darbi ninku judėjimų 

i labiau varžius. Laikraščiai, ku
rie darbininkų reikalus gina, 
persekiojami arba visai užda
romi. Tik vienas “Socialdemo
kratas” eina, bei ir tas dažnai 
ateina šmotais baltas — ne
praleidžia mat karo cenzūra. 
Užtat “katalikiškų”, kunigų lei
džiamų laikraščių niekas ne- 

į cenzūruoja. Tie gali eiti ir ra- 
, šyli kų lik nori ir kiek tik no- 
(ri. Ir jie rašo, visaip šmeižda
mi socialistus ir jų spaudų.

Kunigai bažnyčiose taipjau ne
užmiršta socialistu, atsikeikia 
lig pat ausų, vadindami juos 
net Židikais, įplešikais ir tt. 
Vienu žodžiu visur “krikščio- 
niškas-katalikiškas” režimas. 

Amerikiečiams tai gera parva
žiavus j Lietuvą. Parsivežęs 
keletu I liksiančių dolerių Lie
tuvoj greitai gali likti niilio- 

nieriuni. Bet kažin kodėl kai 
parvažiuoja, nusiperka žemes, 

pagyvena kiek ir algai skubi
nas grįši i į Ameriką, šiaip ko
kią fabrikų tai nesiima taisy
ti, jie daugiausiai perka že
mę. 'Lik dabar Kaune ameri
kiečių kompanija taiso audi
mo fabriką. Toks fabrikas da
bar pas mus labai reikalingas 
ir gal būt, kad gerai eisis. Ir 
viena siuvėjų dirbtuve įtaisyta 
Kauno pagal amerikonišką si
stemą. —

iį^DR.HERZMAN^M
Į IA BDKIJOB

Persikui aso 8412 8o. Calsted Bf.
>0 No. MII bo. Halstei BL

Vorai Motuvlatzo tinen.a* por M 
austu k*ū>o patyrą* gydyteja*, »hl- 

' rurgaa Ir akušeri*.
Gydo aitria* ir chreniikaa Ugaf, 

vyra, motsn* ir vaiką, pagal aaa- juunl*s MdtseJfadLoaM
elektros pristaiaua.

Ofisai! ir Labaratoriju 1E£( W.
18th St., netoli Fisk St.VZO.ANDOSI Na* 1B—11 ylati, 
ir buo 6 iki 8 vai. vakaraU

Aklanomi*: Ganai 
8.U0 arba 857

Naktimi* i Dr*x«l 
»5fl - Drover 4186

GYVENIMAS: 8318 S. Halated St. 
VAL.I 8—10 ryte ir b—B vai. vak.

Tt'lephenaii

T. Pullman 5488

Gera sveikata, yra didžiausia palaima.

iš Lietuvos ir visas lietu- 
tautinis judėjimas dingtų

kurinio

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

klases 
ninkai 
jei jis 
mai

apie ru- 
apie latvius ir at- 

Jis išaiškina partijų 
jų pačių atstovų tu
jų paduotais skait-ponns ir 

meilinus.
Daugelis jo aprašytų dalykų 

yra matyli jo palies akimis, 
k. v., Judeničo puolimas Pet
rogrado, Estų derybos su Lat
viais Dorpate, bermontininkų 
puolimas Rygos.

Aprašymas yra gyvas ir vaiz
dingas. Skaitydamas p. Rutilo

Of. Vaitush,O.D
Lietuvis Akių Specialistas

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

y 175 N. Clark St., Chicago, III.
Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. vak. kasdie

ną. Nedėliomis nuo. 10 vai, yyto iki 1 vai, po pietų.

J. P. WAITCHES ' 
LAVVYER Lietuvy* Advokatą* 

Dienomis: Room 511 —-
127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 0096 

Vakarais: 10736 S. Wabash Ava* 
Tel.: Pullman 4377.

V --- ............................... Į -

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, perviariantis skaus 
mas sąnariuose ir sustingimas sąnarių 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. .Jei 
kenčiate tuos blogumus, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite, bet 
tuojaus prašalinkite.
Musų stebėtinos gyduolės ėmimui į 

vidurius ir trynimui 
P O L O

A.SHUSHO
AKUSERRA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, UI.

Padarysime 500 namų linksmais

Ateiki mus dirbtuvfis brenčių

i iw

vaka- 
ryto

akių įtempimų, 
galvos 

akių a p-

Tiktai $25
$100 iki $200

Tik 500 phonogronhų su tokia kaina.

Palengvina 
kuris esti, priežastimi 
skaudėjimo, svaigulio, 
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
ciali atyda atkreipiama 
kyklos vaikus.

Valandos nuo *12 iki 8 
re. Nedėldieniais nuo 10 
iki 1 po piet. 1553 W. 47th St.

Tek: Blvd. 9660

Nupirks didelį Phonographą 
1922 modelio, kuris grajina 
visokio išdirbinio rekordus, 
su raštišku GVARANTAVI- 
MU ant 10 motų, šių phono
graphų reguliarė kaina nuo

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

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė.

Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL '
Prrktlkaoj* 15 metai

Ofi*a*
4729 8o. Ashland Are., S labai 

Chkato, Illinoi*.
Specialistas džiovos

Moterišką, Vyriški fe 
Vaiki Llo.

OFISO VALANDOS1 
Nuo lū iki 12 vai. ryto, nuo 2 Ud 
B vai. p* piot ir nuo 7 iki 8:88 vai. 
yakaro. Nediliomi* nuo Ifl *<1, 

valandoA ryt* iki 1 vai. po pi«a.
Telefonai Drezel 2880 

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

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Tik $42 Gali Greitai Išsigydyt.

—■ ——. į į

Tel. Auatin 787

DR. MARTA 
JLKJVVIATT—SASS.

ILątik sugrįš iš CalKomljef fe 
VU tą* tave praktikavimų p* Na. 

IfZUa W. Harrisoa Si.
Valanda* i 8—11 kasdieni fe | 

vakare Išskiriant nedSldianiae.

I LIETUVĄ IR SS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausiu laivu visu linijų pas seilinusia LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujanti: ils į 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rcl Street, Nevz York, N. Y.

Tiir,usų pasirinkime iš 24 rekordų, 500 plieno or-S TBII 
VrL I ll|,a(lailL taipgi daimanto adata su kiekvienu Vrį ? yj|'■ 
• I phonographų. Ateikite pas mus ir mes ■ i Wl Į| !

parodysime grąžinusių phonographų. Kiekvienas phonographas yra 
peržiūrėtas musų mechanikų, 15 metų patyrimo. ATEIK TAIP 
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIMį
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI UŽ MIESTO, PA
SIŲSIME C. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS.

Main Salesroom Factory Branch
1020 S. Ilalstcd St., Chicago, III.

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

Ar kenti skausmą ir kankynę nuo 
raudonosios gyslos ? Tas yra visai 
bcrcikalo — ją galima greitai ir ant 
visados prašalint su Pixine Pilė Re- 
medy. Tai yra receptas gerai žino
mo gydytojo. Nei skausmas, nei ope
racija, nei gydytojo bilos, tik patikė
tinas naminis gydymas, kurį gali kiek 
vienas vartot. Išpildyk žemiau esan
tį kuponą; prisiųsk $1.00 pašto orde
riu, ir didelis pakas Pixine Pilė Re- 
rnedy bus tuojaus išsiųsta čystaine 
pake. Jei noaplaikysi užsiganėdinan
čių pasekmių, pinigus grąžinsime.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Ave«
Tel.i Yards 994

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

ž;.—.. ------------------ ---------------------------J
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StfBdish
American
Linu
Pirmas pasažieriams patarnavimas iš Nevv Yorko iki LIEPOJA US 
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių 
tiesiai į laepojų.

S. S. STOCKHOLM....................... „„..Sausio 31, Kovo4, Bal. 8
Trečios klesos pasažieriai talpinami į kabinus turinčius 2-4 lovas. 
Švedų vizos nereikia. Kreipkitės į vietinius agentus.

SWEDISH AMERICAN LINE,
24 State St., New York, 70 E. Jackson St., Chicago.

TARPUTINAS SULAIKO
REUMATIZMO SKAUSMUS

Naujas Tarputyno išradimas, suteikia urnų paliuosavi- 
mų gerklės skaudėjimų, krupų, slogas, niksterėjimų 
reumatizmų.

Sulaikys reumatizmo skausmą tuo- 
jaus! Leiskite tarputinui persigert 
kiaurai ir lai nueina prie skaudamos 
vietos. Tarputinas ir reumatiškas 
skausmas nesimaišys. Kada tarputi
nas įeis, skausmas išeis. Mokslas va
dina tarputiną persigeriančiu ir susi
geriančiu gydytoju.

Naujas išradingas, Turpo turi 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 
krutinę arba gerklę, urnai pajusite 
kvėpavimu jo veikimą.

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

Prašalina skausmą ir sulaužo slo
gas GREITAI su Turpo — Tarputyno 
nvostis turi savyje senus pasitikėji
mus Mentholą ir Kamparą. Klausk 
Bile vaistininko Turpo — 80c ir 60c 
puodelis.

(KALEDt f DOVANO?

The Pixine Co., Ine.,
5763G. Paw Avė., Troy, N. Y.

Įdėta rasite $1.00. Prisiųsk man 
didelį paką Pixinc Pilė Remedy. Jei 
jos negelbės, kaip jus skelbiate, su
grąžinsiu, ir gausiu savo pinigus at
gal.
Vardas .....................................................
Adresas .......................................... ......
Miestas ................... Valst.....................

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operacijų 

3347 ’Emerald Avė.
9 Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakari 

Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat. 2 i iri B vak. 

Tel.: Canal 279

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 prie! 
Kalėdas. Labai specialūs kainos Kalėdų eglaitėms 
šviesos.

Suvedame dratus ir sudedame fixtures 1 6 
kambarių namą už $69.00. Persitikrinimui kreip
kitės pas mus arba telefonuokite, o mes suteik
simo apkainavimą. Darbą visuomet gvarantuo- 
jame.

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

NEW PEOPLES ELECTRIC CO.
1711 West 47th St. 

Tel.: Yards 413
Tarpe Hermitage ir Paulina.

OLAm~ I :^^"Venerališkų, kraujo, odos, kroniškų, Inkštų

opucialisias ūgy SPs^6ka8 gydym“ bu pagci-
DR. J W. BEAUDETTE

Ofisas
Novako Vaistini
1724 S. Ashland Avė.
Vai.: 2:80—5 ir 8:80—10 P. M.
Ncd.: 2:30—4:30 P. M.
Telephone: Cą ai 464

Ofisas
5100 S. Ashland 

ant viršaus Banko
Vėl.: 1-2:36 ir 6:80—8:30 P. M.

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

Avė.

STREIKAS UŽBAIGTAS ;
Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebėtinai 

loma. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norito. Mielai 
tpkainavimą suteikiame.

THEBRIDGEPORTELECTRIC CO..Ine.
1619 W. 47th St. Tcl. Boulevard 1892 Chicago, UI.

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems 

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

be laiko eikvojimo.
Mes turime naują būdą, kuris su

valdo dusulį ir mes norime, kad pa- 
bandytumėt už musų iškaščius. Ne
žiūrint ar dusulys jau įsisenčjęs, ar 
da nesenai pasirodė, kaipo chro
niškas dusulys jus privalote pareika
lauti ant išbandymo musų budo. Ne
žiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

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

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

-----------------------------------s
FREE TRIAL COUPON 

Frontier Asthma Con 
Room 229 G.

Niagara and Hudson Streets, 
Buffalo, N. Y.

Send free trial of your 
method to:

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 Be, Halsted 8tM Ckicaga, HL 
kampa* 18tk 81.

▼al*Bde*i 9—12 ryte fe 1—| yak.
Phone Canal 257

—.......  i ■ „i,/

Telefonas Pullman 8564
DR. P. P. ZALLYS 

Lletavy* Dentlstaa 
mOl 8o. Mlchlgan Av., RoMland. 

Valan^ce: 9 ryte iki 12 dlaių 
.. t * 1 p* pietų iki J vakare.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Ilalstcd StM Chicago, III.

Telephone Boulevard 5052 4

Dr. A. Juozaitis ;
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedil. pagal sutarimą, 
8261 Bo. Halsted St., Chicago, Iii
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Skeldyklu darbininku kova
Pereita antradienio vakarų 

atsinaujino skerdyklų streikuo
jančių darbininkų kova su strel 
klatižiais. Toj kovoj vienas 
darbininkas liko mirtinai pa
šautas ir gal neužilgo jis mirs. 
Joje dalivavo šimtai darbinin-

Policija pabūgus, kad iš to 
neįvyktų negeistinos pasekmės, 
tuojaus pasiuntė atsargos poli
cijų iš keturių policijos stočių 
į tų vietų, būtent, tarpe aštuo
nioliktos ir dvidešimt antros 
gatvių prie Ashland avė., kur 
sukilimas įvyko.

Sukilimas įvyko po to, kada 
Thomas Dowing, negras streik
laužys, išsitraukęs revolverį 
pradėjo į streikierių darbinin
kų minių šaudyti.

Pašautas tris kartus.

avė. gatvekarį, prie 46-tos gat
vės, su kitu negru, taipgi strei
klaužiu. Jie buvo pasirengę va 
žiuoti į šiaurinę miesto dalį. Ir 
kaip tik gatvekaris pradėjo va
žiuoti, tris ar keturi balti vy
rai priėjo prie judviejų ir ėmė 
sakyti, kad jiedu yra streiklau 
žiai.

galėtojais. Visuomene taipgi 
visur streikieriains simpatizuo
ja. Daugel atsitikimuose.
ir patys policistai, žinoma, ku
rie yra žmoniškesni, kada jų 
aukštesni policistai nemato, 
gelbsti streikieriains.

SKERDYKLŲ STREIKAS 
EINA SĖKMINGAI.

net

kėsime vėl tuos nesusipratimus 
prašalinti, dalykus išlyginti ir 
vėl solidaringai veikti darbiniu 
ku klcsincs sąmonės kėlimo ir 
savo organizacijos stiprinimo 
darbų. — K. Kipšas.

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ | PRANEŠIMAI,

NORTH SIDE.

North Sidės Draugijų Sąryšio Vie
šo Knygyno delegatų mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienio, gruo
džio 29, 8 vai. vak. Viešojo Knygyno 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė. Kadan
gi bus valdybos rinkimas, malonėkite 
visi seni ir nauji delegatai būtinai 
atsilankyti susirinkiman

—A Vilią, rašt

VYRŲ

SUKILIMAS PRASIDĖJO 
GATVEKARYJ.

Negras streiklaužis, Dowing, 
griebėsi už savo revolverio, 

kritikus, 
nėra streiklaužiai, 
atsinaujino, kada 

pradėjo važiuoti

savo
kad pertikrinus savo 
jog juodu 
Sukilimas

nuo 26-tos gatvės, kada vienas 
vyriukas pasigavęs motormo- 
no kontrollerį pradėjo eiti lin
kui tų dviejų negrų, streiklau- v • zių.

Tuo tarpu gatvekaris pasilei
do visu smarkumu. Streiklau
žis, Dotving, išsitraukė savo 
revolverį ir bėgo prie gatveka- 
rio durų. Jis iššoko iš gatveka- 
rio prie 22-ros gatvės.

Žmonės pasileido jį vytis.

Kaip Cbicagoje, taip ir kituo 
se miestuose streikuojantįs 
darbininkai tvirtai laikosi ir la
bai rimtai ir sėkmingai veda 
visus streiko reikalus. Gi kom
panijos iš perdaug didelio opti
mizmo streiko reikaluose krin
ta į pesimizmų. Mat jos jau pa
matė tų, kų visai nesitikėjo. 
Jos manė, kad dabartiniame ne 
darbo laike su streikieriais jos 
apsidirbsiu į dvi, tris dienas. O 
dabar, kaip pasirodo, jos turės 
darbininkams nusilenkti. Ir gal 
jau neveltui vaikšto gandai, 
kati buk neužilgo kompanijos 
paprašys darbininkus taikintis.

Iš visų vėliausių skerdyklų 
streiko įvykių atrodo, kad dar
bininkai pilnai laimės streikų, 
jeigu jie pajiegs dar bent kiek

Čia gyvuoja Rytinės žvaigž
dės Susišelpimo Kliubas. sis 
k bubąs visada rėmė ir remia 
visus pirmeiviškus užmanymus 
ne vien žodžiais, bet ir darbais. 
Jis priklauso prie North 
Draugijų Sų ryšio, 
Lietuvių Darbininku C c

Side, 
Gbicagos

minėto

reikalus

Streiklaužis, Dowing, pribė
gęs tarpdury j Standard Oil pi- 
liainos stoties prie kampo. Jis 
iš ten pradėjo šaudyti į jį veja
mus žmones ir ten jis peršovė

vienybės laikytis ir savo unijos 
viršininkų patarimų klausyti.

Gruodžio 1 įvyko 
kliubo susirinkimas, 
jus esamuosius kliubo 
buvo rinkimas sekantiems me
tams valdybos. Ji liko išrinkta 
sekanti: pirm. A. Kadsel, jo pa
dėjėju A. Sobcckis; nut. rašt. 
J. Makrickas, etc. Prie progos 
galima pažymėti, kad naujojon 
valdybon pateko visi jauni ir 
veiklus nariai. c

Minėtas kliubas turi įsitai
sęs nuosava svetainę, kurioj 

įvairus mankštinimai 
Kliubo susirin- 
kiekvieno niė-

pirmos savaites ketvirta- 
po num.

Cbicagos centralinių organizacijų—• 
L L Paskolos apskričio, Ex-Kareivių 
Susiv, Lietuvių Tarybos, Katalikų Fe
deracijos atstovų susirinkimas bus 
laikomas ketverge, gruodžio 29 d. Šv. 
Jurgio par. salėj, kaip 7:30 v. vak. 
Spaudos ir finansų komisijos turi pa
rengusios projektus Lietuvos nepri
klausomybės dienai, kurie reikia ap
tarti. Visi įvardytųjų organizacijų 
atstovai kviečiami atvykti.

—Ch. C. Org. Valdyba.

Lietuviška Tautiška ....Draugyste 
Vienybe taiso balių su programų šeš
tadienį, gruodžio. 31, 7:30 v. v. Mil
dažio salėj. Bus suvaidinta “Kurčias 
žentas”. Kviečiam-o atsilankyti.

o —Komitetas.

LSS 4-tos Kuopos rcgulerinis susirin
kimas bus laikomas šiandie, gruo
džio 29 d., 8 vai. vak. Fellovvship 
House salėj, 813 W. 33rd l’lace. —• 
Draugai, kiekvienas laikykit savo bū
tina priederme atvykti susirinkiman 
punktualiai. — Sekr.

Vaikų dr-jėlė “Biju- 
gruodžio 31 d., 7:30 v. v. Liuo-

\Villiain Miller, 28 metų am
žiaus, gyvenantis po num. 21- 
11 W. 22-ros gatvės, liko pa
šautas du kartu pilvan ir vie
nų kojon. Jis dirbo Pottinger į 
— Flynn anglių kompanijoje. Jį 
tuojaus nugabeno į Šv. Antano stotis, kad atsiųstų daugiau po- 
Ligoninę. Jis yra labai pavo
jingai peršautas ir gydytojai

Ten policija streiklaužį su
gavo. Gi tuo tarpu policija pa
telefonavo į apilinkės policijos

PASIMIRĖ PRIE MUNŠAINĖS 
KATILO.

Pereito 
policija

daroma 
ir susirinkimai, 
kiniai atsibuna 
Tiesio
dienio 8 vai. vak. 
1822 Wabansia avė.

— J. Makrickas.

North Side. - 
nelis
sybės svet., 1822 W. Wabansia Avė. 
sulauks Naujus Metus ir turės eglai
tę. Vaikai išpildys gražų programą, 
o paskui bus smagus pasilinksmini
mai iki ateisiant naujiems metams. 
Visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti.

—Komitetas.

Pradėjus šaudyti, sako, vie
nas suvis pataikęs Charles Na- 
kola namo langan, po num. 
1839 So. Ashland avė., ir be

licistų malšinti “sukilėlius“.
Bet sugavus policijai streik

laužį, nebebuvo kas malšinti.
STREIKIERIŲ KOVA KITUO

SE MIESTUOSE.

mažko nenušovė tuose nai 
se gyvenančios 
Mutl, 18 metų

Miss Fannie 
amžiaus. 1 Ku- 

tik du coliu vir-

Pribuvus policija sugavo strei 
klaužį negrą ir nusivežė jį į 
Max\vell policijos stotį. Polici
ja vijosi jį kokius du 
kol pagaliaus sugavo, 
tų buvo atvažiavę 
šimtas.

bloku, 
Policis- 

suviršum

Policija tvirtina, 
streiklaužis įsisėdo

kad negras 
į Ashland

Pranešimai rodo, kad kituo
se miestuose, būtent, Oklaho- 
ina City, Omaha ir kitur sker
dyklose streikuojančių darbi
ninkų eina didelė kova su strei
klaužiais.

Anądien streikieriai buvo už- 
atakavę Oklahomos skerdyk
las ir kaipo to pasekmė, dešim
tis streiklaužių liko pavojingai 
sužeista ir nemažai skerdyklų 
kompanijų nuosavybės sunai
kinta.

Omaha mieste, Neb., taipgi 
nemažai pasitaiko susirėmimų 
streikierių su streiklaužiais. 
Ret visur streikieriai esti per-

pirmadienio rytų 
rado nepažįstamo 

apie 21 metų am
žiaus, lavonų namuose, po 
num. 629 Sibley gal. Kamba- 
ris, kuriame policija rado la
vonų, buvo pilnas gazo. Gi la
vonas gulėjo prie gazinio pe
čiuko, ant kurio buvo didelis 
niunšainės 
čiaus gazo 
užsuktas.

ROSELANDAS.

Pereitų šeštadienį, gruodžio 
21, Stančiko svetainėje įvyko 
L. D. Namo B-vės vakaras. 
Buvo scenoje statoma Br. Var-

C’hicagos Liet. Muzikantai turit 
visi susirinkti ketverge, gruodžio 29 
d., 7:30 vai. vak. į Skinderio svet. 
5423 So. Wood Str., nes žada pribū
ti muzikas virtuozas A. Liberati ir 
organizuos koncertinį beną, ir be to 
yra daug darbų ateinančiam sezonui.

—Komitetas.

ne-burneris buvo
Taigi spėjama, kad 

munšainė bev irdama katile iš
siliejo biskį ir užgesino gasų. 
Gi girtas žmogus to nepatemi- 
jo, tat ir užtroško gazu.

SUŽEIDĖ TRIS SLAUGES.

Automobilius labai pavojin
gai sužeidė tris SI. Luke ligoni-

lis ir Abraomas vaidino gerai, 
kiti kiek silpniau. Publika at
silankė vidutiniškai ir užsilai
kė ramiai, išskirus keletą girtų, 
kurio arde ramybę.

Tarpe aktų buvo du kalbėto
jai, kurie turėjo agituoti už 
statymą svetainės Roselande, 
nes taip buvo nutarta susirin
kime. Ret nelaimėn, vakaro 
rengimo komisijdn pateko bol
ševikų “davatka“, kuri pakvie-

Roscland. — SLA 139 Kuopa ren
gia teatrą ir balių Naujų Metų die
ną, sausio 1, J. Stančiko salėj, 205 E. 
115-ta gatvė. Bus suvaidinta trijų 
veikmų komedija “Balon kritęs sau
sas nekelsi”, ir kitokių pamarginimų, 
o paskui šokiai iki vėlos nakties.

—Komitetas.

S. L. Ex-Kareivių 3-čios Kuopos 
metinis susirinkimas bus laikomas 
penktadienį, gruod. 30, 7:30 v. v. Šv, 
Jurgio par. salėj. Visi narai malonė
site susirinkti, turime daug svarbių 
reikalų dptarti.

—B. Simokaitis, sekr.

VĖL BOMBA.
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[Musų Moterims.
Užpereitą naktį susprogdino 

dviejų augštų namų po num. 
2215 Wentworth avė. Reto su
nkiai sužeidė negrų, tų namų 
sargų.

Moterim ir Merginom Bliuze—No 1191

ši liuosa bliuzė, jeigu truputį išsiu
vinėta, yra labai daili. Galima siųti 
iŠ šilko arba “jersey”.

Tokiai bliuzei pavyzdys No. 1191 su-

Norėtume šį skyrelį išplėtoti taip, 
kad jis butų įdomus ir kad juo galėtų 
moterys ir merginos kuo daugiau pa
sinaudoti. O tai galėsime padaryti, 
jei turėsime bendradarbių iš pačių 
musų skaitytojų tarpo. Deltogi kvie
čiamo bendradarbiauti. Moterys, mer
ginos, kurios ką nusimano ką gero 
žino kas butų naudinga ir kitoms 
sesėms žinoti, tegul rašinėja ir dali
nasi savo Žiniom* su kitomis skaityto
jomis. —Vedėja.

SRIUBOS
Verdant sriubą neužmirškite atvė- 

dinti kaip galima greičiau, atėmus 
nuo ugnies. Niekados nelnikykit sriu
bą šiltai. Taip prižiūrint, žiemos, lai
ke, sriubą galima laikyti per visą sa
vaitę.

Kad išvirus gerą sriubą reikia nu
graibyti visas putas. Taipgi reikia 
labai žiūrėti švarumo mėsos ir kau
lų, kuriuos vartosit 
rai nuplaukit mėsą 
žiūrėkit, kad kaulo 
sriuboj.

Verdant sriubą, 
kvortą vandens su 
mėsos ar kaulų.

Lietuviu Rateliuose
BRIGHTON PARK.

IŠ LSS. kuopos veikimo.

Praeitais 1921 metais musų 
kuopa dirbo rimtai organizaci
jos darbų, kiek jos jėgos leido.

sriubai virti. Ge 
ir kaulus, 

trupinių
ir pri- 
neliktų

vieną 
svaru

REIKIA VYRŲ ATLIEKA- 
mu laiku ar visą laiką. Kiek
vienas vyras tu rys abelną su- 
gabumą gali lengvai uždirbti 
nuo $100 iki $500 į mėnesį par- 
davojant Pirmo Mortgcčio 8 
nuošimčio Auksinius Bondsus. 
Patyrimas nereikalingas. Gausi
te čia patyrimą, kuriuonti už
dirbsite daugiau pinigų nei už
dirbate ir busite neprigulmingi. 
Kreipkitės ypatiškai biznio va
landomis, sub. iki 8 vai. vak.

1521 Haddon Avė. 
PALATINE

Arti Milvvaukce ir Division St., 
Chicago.

PARDAVIMUI
SALIUNAS
2310 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas su barais 
labai pigiai, prie Stock Yardų vartų. 
Apgyventa lietuviais, paliokais ir ki
tataučiais prie 4250 S. Ashland Avė. 
ir 43-ios gatvės. Pardavimo priežastį? 
—važiuoju Lietuvon.

REIKALINGA darbininkų dėl real 
estate darbo pardavoti namus, žemę ir 
lotus, ir first mortgage ir goki bonds 
tai yra duodamas geras nuošimtis. 
Nereikalingas patyrimas. Darbas ga
lima atlikti liuosu laiku arba ir pil
nu laiku. Galima uždirbti nuo 100 
iki 300 j mėnesį. Meldžiame rašyti 
laišką į “N.” pažymėdami No. 512.

REIKIA 2,500 salesnvanų parda- 
davoti naujai išrastą patentą, kokio 
visame pasaulyj nėra, arba galės pri
sidėti su kapitalu, nes atneš didžiau
sią nauda. Galima bus uždirbti nuo 
$6,000 iki $10,000 į metus. Fountain 
Paint Brush Manufacturing Co.
1623 Blue Island Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučemė ir grosernė 

geroj vietoj, cash biznis, nėra knygu
čių, daug stako, gražus įrengimai, pi
gi renda, gražus pragyvenimui kam
bariai užpakalyj; garadžius 2 auto
mobiliams, Visokių tautų apgyventa. 
Patarčių lietuviui, kad šią proga pa
sinaudotų — einu į kitą biznį. Buvu 
visą dieną. .

LEO. J. NARBUT, 
1245 S. Cicero Avė., Cicero, III.

C O A L Y A R D
PARDAVIMUI didžiausis “CICERO 

COAL YARDAS” 5 lotai, trakės, ofi
sas, seifas, trokai, vežimai, arkliai, 
kiti įtaisymai ir daugybė visokių ang
lių. Iš visų šonų apgyventa lietuviais 
ir kitom tautom. Nėra kito coal yar- 
do. Įplaukos yra labai didelės, o 

biznis yra išdirbtas plačiai ir labai 
gerai. Didelis bargenas 
Įmokėti reikia $16,500.

FEDERAL BONI) & 
COMPANY 

1439 S. 49th Court,

už $20,000.

LAND

Cicero.
666 W. 18th Street, Chicago.

PARDAVIMUI saliunas labai geroj, 
lietuvių ir lenkų apgyvento j vietoj. 
Pardavimo priežastis, važiųjų Lietu
von. Savininką galima matyt visad i.

3404 S. Morgan St.

RAKANDAI
EXTRA — BARGENAS

PARDAVIMUI 4 kambarių vėliau
sios mados rakandai. Parduosiu vi
sus ant karto, ar atsikrai. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

4503 S. Wood St.

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai gerame stovyje. Parduosiu labai 
pigiai. Taipgi išsirendavoja 6 kam
barių flatas. Galite matyt dienomis 
krautuvėj prie 10707 Michigan Avė. 
Vakarais 145 E. 111 St. Tel.: Pullman 
4228.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, už $90.00. Renda $12.00 į mč 
nesį. Atsišaukite po 4 vai. po pietų.

2226 W. 22 nd St
Ant viršaus i& užpakalio.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI geras automobilius 

pigiai, arba mainysiu ant loto. Yra 
geroj vietoj. Atsišaukite pas 

SZEMET & LUCAS
4217 Archer Avė.

NAUJŲ METŲ dovana, kas pasi
skubins — bus pirmesnis. Pardavimui 
1’/fc trokas Smith formos, gerame sto
vyje. Parduosiu už pirmą pasiūlymą. 
Atsišaukite:

GEDEIKO
1606 S. Halsted St.

NAMAl-ZEME.
PARDAVIMUI AR IŠMAINYMUI 

ant prapertės žemė su budinkais 12 
desincinų Lietuvoj. Prie tam randasi 
didelis sodas, labai gražioj vietoj. Ba- 
gužiškių kaime, šidlavos valsč., Ra
seinių apskr. S. F. Shimkus, 3066 E. 
92nd St., 3-as aukštas Union Bank 
Bldg. Tel.: So. Chicago 7679.

EXTRA
Pardavimui bučemė, visas biznis ar 

ba pusė; biznis išdirbtas, eina gerai; 
yra trokas naujas ir visi patogurr.-ai, 
parduosim pigiai, nes turim važiuoti j 
Lietuvą. Atsišaukit Tel.: So. Chicago 
7271 arba į Naujienas No. 513.

St. Charles, III. — Šv. Jurgio Karei
vių Draugija šeštadienį, gruo '/.jo 31, 
taigi Naujiem*.? Metams sulaukti, tai
so didelį balių Union llail salėj, 10 
E. Main st. Balius prasidės kaip 
7:30 v. v. ir tęsis iki vėlyoai nakčiai. 
Kviečiamo vietos ir apielinkčs publi
ką gausiai atsilankyti ir linksmai 
Naujus Metus sulaukti.— Komitetas.

MAINOME, parduodame namus, 
farmas, bučemes, automobilius ir ki
tokius biznius; turime namų didžiau
siame pasirinkime visose dalyse mies
to. Taipgi apdraudžiame visokius 
turtus nuo ugnies, pavogimo, užmuši
mo ir kitokių nelaimių. Kreipkitės. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO. 
3328 S. Halsted N. W. Cor. 33 rd PI.

PARDAVMUI GROSERNĖ 
lenkų ir lietuvių apgyventa.

3214 So. Morgan St.

ir Zaldokų, kurie, vieloj agituo 
Ii už statymų svetainės, gyrė 
savo kronieli ir 
savo šlamštus, o Na 
kū ir visokių nesąmonių 
vo 
šaipės, nes “Naujienų” skaity
tojai mato kasdien, kaip jos
agituoja streikierių labui, ir 
Maskvos agentėliai negalėjo
publikai akių migla apdumti.

Minėtos bendrovės šėrininkai 
turėtų apsivalyti nuo tų proto 
ligonių ir fanatikų bolševikėlių, 
ir neleisti jiems vadžioti 
už nosies. Jei bolševikai 
savo propogandų varyti, 
nusisamdo sau svetainę ir 
kų nori tų daro, o nelenda prie 
progresyvių draugijų su savo 
pigia deniogogija, kuri tik ken
kia svetainės statymo darbui.

Taigi Roselando lietuviai at
kreipkite atydų ant to, kur 
mumis gali tokie bolševikai nu 
vesti su savo Maskvos agen
tais? Jie darbininkus demorali
zuoja ir fanatizmų sėja. Su 
lokiais gaivalais bukite atsar
gesni, tai bus mums daug svei
kiau ir savo darbų galėsime 
sparčiau varyti.

i—Roseland ietis.

r agitavo už 
uijienas kei- 

niela- 
Gi publika iš tokios kalbos

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo sunaus Prano Nor

kaus, Kauno rėd., Tauragės apksr., 
Laukuvos par., Silvestrų kaimo. At

važiavo Amerikon į V/estville, III.
1912. Iš ten išvažiavo niežinia kur. Ma 
lončs pats atsišaukti, arba jį žinanti

Tauragės apskritis,
Laukuvos kaimas
Silvestrų kaimo
Petronėlė Norkus.

BEVEIK už pusę kainos pardavimui 
bučemė su groseriu tirštai apgyven
ta lietuvių. Biznis labai gerai eina. 
Listas yra geras. Rendos $35.00 į 
mėnesį. 4 puikus kambariu' pagyve
nimui. Kaina tik $1,500. Vertas yra 
Iki $2,500; priežastis pardavimo labai 
svarbi. Nemokantį biznio išmokinsi t. 
Kas norit bosu būt ir pinigo padaryt, 
nepraleiskit šitos progos. Atsišau
kit tuoj J. Namon 3328 S. Halsted St.

MOKYKLOS

MOKINKIS
nori 

tegul 
tenai

JIEŠKAU draugo Edvardo 
nauskd. Meldžiu atsišaukti.

RAMUSAS VALIONIS, 
Moose Hotel, 

537 S. Clark St., 
Chicago, III.

Sima- PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
geroj vietoj, lietuvių ir kitų tautų 
apgyventa. Biznis iš dirbtas labai ge
rai. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

710 W. 33nl St.

ŽIEMINI pečių (šildomą) ir pultė- 
belį parduodu pigiai; abu taip kaip 
nauji. Galima matyti visada po nu
meriu •

4418 So. Troy St, / 
JURGIS PAUKŠTI8',' 

Lafayette 5276

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, viskas naujai įtaisyta, yra ruimai 
dėl pragyvenimo, gražioj vietoj, vi
sokių tautų apgyventa Brighton Par- 
kokolonijoj. Kartu parsiduoda naujas 
Fordas. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

3965 Archer Avė.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą maliną. Maliną va
ro augita elektros spėka, kaip kad 
kriaučių iapose.

Master Sewing School
Principalai

JOS F. KASNICKA
190 Nortb State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

JIESKO PARTNERIU
J IEŠKAU partnerio į bučernės ir 

grosernės biznį, labai gražioj vietoj. 
Biznis eina gerai; man vienam per 
sunku. Kapitalo daug nereikia, o jei 
kas noris, tai galės ir vLa paimti.

P. LABAN,
10707 Michigan Avė., Roscland, III. 
Tel.: Pullman 4228.

ISRENŪAVOJIMU1
vartokir 

kiekvienu
Reikia prižiūrėti, 

Išvirti sūry
mą vartokit tiktai pusę kvortos van- 
___ . Yra labai naudinga įdėti tru
putį druskos kai užkaičiat sriuba ant 
ugnies.

Sriubą virkit pamaži; niekados ne
smarkiai: ir atėnvę nuo ugnies grei
tai atvedi nki t.

kirptos mieros nuo 34 iki 44 colių per kaį sriuba neig*sektų.
krutię. Bliuzei 36 col. mieros reikia v 
2% jardo 36 col. materijos. Į dens.

Norint gauti tokiai bliuzei su- į 

kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom 
iškirpti žemiau paduotą b lankutę, par 
žymėti miera, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus I 
konvertą kartu su 15 ceotą (pašto 
ženkleliais ar plnląals) atsiųsti niurną 
šiaip uia<lr«Mvu»i NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, 11L

4 kambariai ant rendos: elekt
ra, gasas, antros lubos. Klaus
kite ant 3-ių lubų.

B. S. 4005 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI soft drink, saldainių 
krautuvėj, su namu ar be namo, taip
gi su fixtures.

4240 S. Artesian Avė.

---------------------------- ------
NAUJIENOS Pattem Dep.

1789 S. Halitąd St, Chicago, I1L 
čia idadu 15 eemtą, ir praiaa at
siųsti man pavyzdį No 1191.

metų...............
Mieros ........... colių per krutinę

(Vardas Ir pavardi)

(Ad rasas)

(Miestas ir Valst.) 
C------------------------ --------------------- *

SKAITYKIT IR PLATINKIT

DARŽOVES SRIUBOJ
Daržovės — morkos, ropes, bulvės 

ir kitos — yra vartojamos 
Jas reikia smulkiai supiaustyt ir at
skirai išvirus įdėti į išvirtą sriubą.

Sumaltos morkos labai pritinka 
sriuboms. Daržovės galima į viso
kias formas supiausvyt, kad padaili
nus sriubą..

SRIUBA MILTAIS TIRŠTINTA
Kiek puodukų sriubos turi*, imkit 

tiek šauškštų miltų; ir įtiinkit tiek 
pat sviesto arba gerų taukų. Su pil
kit sriuba ir maišykit iki sutirštės. 
Dabar įdėkit dėl kiekvieno pouduko 
sriubos pusę puoduko plonai supjaus
tytų bulvių, truputį cibulių, morkų ir 
kitu daržovių, jeigu patinka, ir virkit 
pamaži vieną valandą.

Kaip sriuba bus beveik išvirus: nu
plaukit, nušluostykit ir smulkiai su- 
piaustykit truputį petrušką, ir api- 
barstykit sriubą. Pctiuškos turi būti 
gerai nušluostytos.

Vietoj bulvių galima vartoti kopūs
tus ar kitas daržoves.

sriuboj.

Reikėtų, 
būtinai 

su- 
labui. 

bus

PASARGA.
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

bet musų draugų būrelis nieko 
nebodamas ėjo užsibriežtu ke
liu, laikydamas susirinkimus ir 
rimtai svarstydamas organiza
cijos reikalus.. Gaila tik, kad 
netekome savo kuopoj net tri
jų veiklių draugų, kurie aplin
kybių verčiami turėjo mus ap
leisti ir išvažiuoti Lietuvon. 
Ret tikimės,'kad apleidę mus 
jie nesiliaus ir ten darbuotis 
darbininkų labui.

Ateinantį sekmadienį, sausio 
1 dienų, 1 vai. po pietų kuopa 
laikys metinį savo susirinkimų 
Pociaus svetainėje, 
kad kiekvienas nurys
atvyktų ir atsineštų gerų 
manymų organizacijos 
šiame susirinkime boto 
renkama nauja valdyba 
nantiems metams ir nominuo
jami kandidatai į LSS. pildo
mąjį komitetų ir kitas įstaigas.

Rašant šiuos žodžius, man 
darosi liūdna, kad tenka girdeli 
kai kuriuos draugus atsižadant 
oganizacijos vien dėl to, kad 
esti nesusipratimų tarp pačių 
sąjungiečių. Tiesa, tie nesusipra 
timai yra nemalonus dalykas, 
bet dėl to rankų nuleisti nėra 
reikalo. Nesusipratimu esti 
visur, atsiranda jų ir musų or
ganizacijoj, bet mes savo ge
rais norais ir rimtu darbu mo-

Klaidos padarytos paskelbimo, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
tnai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mni ir 1.1, turi būt iš kalno apmoka
nti.

IŠRENDAVOJIMUI flatas ant ant
ini lubų. 8 ruimai, elektros ir gaso 
šviesa, maudyne, * visas geras įtaisy
mas, rendos $35.00 tiktai.

5306 S. Union Avė.

ŠTOKAS ANT RENDOS; Bi
le kokį biznį galima (užsidėti.

4862 Homerlee Avė.
E. Chicago, Ind.

Norintieji pasigarsint j sekamos dio 
nos Naujienas, turi priduot savo pa- 

________ ___

Pranešimai
REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ

LSS 174 Kuopos metinis susirinki
mas įvyks ateinantį sekmadienį, sau
sio 1 d., 1 vai. po pietų A. Pociaus 
salėj, 3824 So. Kedzie av 
vienas narys privalo atvykti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti, taip jau bus 
rinkimas naujos valdybos ateinan
tiems metams. Be to bus nominuo
jami kandidatai į LSS Pildomąjį Ko
mitetą ir kitas įstaigas.

—Sekr. K. Kipšas.

Kiek-

REIKIA LIETUVAITES MERGt- 
nos namų darbui — skalbimo nėra.

724 W. 19th St,
F E. YAKAS, 

Canal 658Tel.:

KEIKIA MERGINOS arba moters 
namų darbui prie mažos šeimynos. 
Valgis, kambarys ir $30 į menesį.

1730 S Halsted St.

PARDAVIMUI groseris 
su pagyvenimui kambariais. 
Rendos $25. Atsišaukite:

2903 S. Canal St.
UŽDARAU saliuną ir parduodu 

stiklus, registerį, barus ir kitus da
lykus. Kas norės, galės pasilikti ant 
vietos. Savininkas važiuoja į Lietuvą. 
4 meti} lysas.

1715 W. 46th St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, visokių tautų apgyventa, 
6 ruimai užpakalyj dėl gyveni
mo. Pigi renda. Priežastis par
davimo—nesutikimas šeimynoj.

920 W. 14th St.

PARDAVIMUI
SALIUNAS 

2145 W. 51st St.

P-lis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SL, 

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdamL

Sara Patek, pimtininkė.


