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Airija priėmė laika
Rusija įsibriovė Somijon

> ♦

Bolševikai kvies valdžion tie
M t

komunistus

Airija ratifikavo taikos 
sutartį.

Sutartis priimta 64 balsais 
prieš 57. I)e Valera vėl 

rezignavo.

DUBLINAS, sausio 7. — .Pa
galios, po ilgos kelių metų ko
vos Airija įgyjo sau pilnų tei
sę savarankiškai tvarkyta savo 
šaljes vidurinius reikalus, lai
kyti kariuomenę ir laivynų ir 
imti muitus iš užrubežio atga
bentų prekių.

Nuo dabar Airija bus žino
ma kaipo Airijos Laisva Vals
tybė. . ' -

Taikų Airija laimėjo, Airijos 
parlamentui Dail Eireann 64 
balsais prieš 57 priėmus ir rati 
fikayus padarytųjų su Anglija 
taikos sutartį. Sutartis tapo ra
tifikuota tik po labai ' aštrių 
ginčų, kurie tesėsi parlamente 
gana ilgų laikų. Atstovų nusis
tatymus buvo toks neaiškus, ■ 
kad iki paskutinės minutes ne
buvo žinoma, ar pereis sutar
tis. Jau prieš patį balsavimų 
buvo manoma, kad sutartis ti
krai bus atmesta. O ir balsuo-< 
jaut balsai taip pasidalino, kad 
iki pat pabaigos nebuvo žino
ma, kuri pusė laimės.

Anglijęs parlamentas sutartį 
yra ratifikavęs jau pirmiau ir 
dabar belieka, tik apsimainyti 
ratifikacijomis ir sutartis pra 
dės tuoj veikti, nors Airijos 
Laisva Valstybė pradės gyvuo
ti oficialiajai tik nuo pabaigi^ 
šių metų. Manoma, kad vienu 
iš pirmųjų Anglijos žingsnių 
vykinime sutarties bus ištrauk- 
kimas iš Airijos Anglijos ka
reivių. Jie jau yra prisirengę 
tuojaus apleisti Airiją.

Tuoj kaip tik užsibaigė bal
savimas apie priėmimų sutar
ties, prezidentas Eamon de 
■Vai era pašoko iš įteikė parla
mentui naujų savo rezignaci
jų. Tečiaus jis vėl tuoj atsi
grįžo ir pareiškė, kad dabarti
nę valdžių įkūrė žmones* ir tik 
žmonės gali jų panaikinti ir 
paskui prisipažino, kad jo re
zignacija yra bereikalinga ir 
ne vietoje.

Po balsavimui keli delegatai 
pasakė trumpas prakalbėles. 
Airijos armijos komanduoto- 
jas Collins, kuris karštai rėmė 
sutartį, užsiminė, kad gali kilti 
sumišimų ir todėl kvietė visus 
laikytis vienybės, kad savo lai
mėjimus sustiprinus. Balsavi
mas įvyko 9:10 vai. vakare ir 
po kelių prakalbų parlamento 
posėdis užsidarė^ k*ad susirin
kus rjrto. Posėdžių salė buvo 
kjmštinai prisigrudus žmonių.

Dublinas šiąnakt pergyvena 
dideliausį džiaugsmų. Gatvės 
pilnos žmonių, daromos- paro
dos, šaukiama, dainuojama, . o 
gatvėse kuriamos* ugnįs. Visi 
sveikina Collinsą ir Griffitlių, 
kurie padarė sutartį, davė Ai
rijai savyvaldų ir savo sutartį 
apgynė.

I ‘Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit vist 
Gaunamas Naujienose

Kaina 5c .

Manoma, kad naujuoju Airi
jos prezidentu ir bus paskirtas 
Arthur Griffitfc, kuris taipjau 
yra įkūrėju Sinn Fein organi
zacijos, kuri vedė visų kovos 
už Airijos laisvę darbų.

Rusijos kareiviai įsibriovė 
- Suomijon.

Besivydami kareliečiai užėmė 
Suomijos miestelį.

S , ------ —4~

HELSINGFORSAS, sausio 8. 
— Kareliečių pulkas, besitrau
kiantis prieš bolševikų .spėkos, 
vakar ties lloment įėjo į 
Suomijos (FinTiandijos) teeito-, 
rijų. Bolševikai nusivijo kare- 
lieči'us ir Suomijoj iki Negri- 
žervi, apie 30 m. nuo rube- 
žiaus. Silpna Suomijos paru- 
bežio sargyba pasitraukė po 
trumpo mūšio. Bolševikai Ne-! 
grižervį užėmė.

Bolševikai kvies valdžion 
ir ne komunistus.

Pasiūlys jiems kelias ministe- 
rių vietas.

BERjLINAS, sausio 6. (For- 
verfsh specialinio koresponden
to). j Berliniškis Vanvaerts 
šiandie išspausdino šitokių gau
tų iš Maskvos telegramų:

Sovietų valdžia nutarė pa
kviesti valdžion bepartinius ne-, 
komunistų darbuotojus. Jiems 
siūloma užimti šias žmonių 
komisarų vietas: finansų, už
sienio prekybos ir justicijos.

Rusija pasigavo Bucharos 
geležinkelius.

BYGA, sausio 8. — Maskvos 
žinia sako, kad Busijos sovie
tų valdžia pasirašė sutartį su 
nauja Bucharos respublika, ati 
duodančių Maskvos kontrolei 
visus Bucharos ir centralinės 
Azijos geležinkelius.

Sovietai uždėjo naujus dide
lius taksus šelpimui badau
jančiųjų.

Sumušė Vladivostoko balt- 
gvardiečius.

PEKINAS, sausio 8. — Gau
tosios iš Čitos žinios sako, kad 
Tolimųjų Bylų respublikos ka
reiviai, prigclbiami sustiprini
mų, sumušė baltgvardiečius ir 
artinasi prie Chabarovsko.

Savanoriai kareiviai, vei
kiantis tarp Chabarovsko ir 
Nikolsko atkerta baltgvardie- 
čių pasitraukimų.

----~--------------- - . _ . 1 _ __L ____________ ___ u

Naujas sukilimas Meksikoje.

SAN ANTONIO, sausio 8. — 
Oficialiuos žinios sako, kad 
Antonio Villareal, buvęs agri
kultūros ministeris Obregono 
kabinete, pradėjo naujų suki
limų tikslu nuversti prezidentų 
Obregonų.

Rusija kviečiasi užsienio 
kapitalą.

. .Sovietų kongresas svarstė 
daugiau praktikinius dalykus, 

o ne teorijas.

MASKVA, sausio 8. — Bol
ševikų laikraščiai, darydami 
peržvalgų devinto sovietų kon
greso, pabrėžia, kad kongresas 
buvo bizmiškas, mažai buvo 
svarstoma teorijų, o daugiau 
kalbama apie praktikinius 
klausimus.

Tai yra ženklas naujų laikų 
Rusijoje. Komunistai ir ne- 
komunistai supranta, kad da
bar šalies atbudavojimo gula 
ant tų, kurie sutinka budavoti 
pamaži, dėti akmenį prie ak
menio.

Kongresas neišleido jokių įs
tatymų išrišimui šalies proble
mų, kadangi tai nėra įstatyni- 
davystės įstaiga. Tai greičiau 

^politinė konvencija, kuri tik ap 
kalba, užgiriu ar atmeta vald
žios politikų. .

Kongresas, užgyrė naujųjų 
ekonominę politikų ir davė 
rekomendacijų kaip patraukli 

į Rusi jų užsienio kapitalų ir 
gauti paskolų, duodant įvai
rių rūšių koncesijų.

Nors valdžios monopolis 
ant užsienio prekybos ir tapo 
užgirtas, vienok tapo patarta, 
kad butų leista kooperatyvams 
importuoti ir eksportuoti. 
Taipjau nutarta, 4 kad nauji 
ekonominiai santikiai laiduotų 
įstatymais didesnę asmens ir 
turto laisvę. Be to nutarta 
reorganizuoti čekų.

Kongresas patarė palikti val
stybės kontrolę ant didžiųjų 
industrijų, padalinant vedimų 
tarp vyriausios ekonominės ta
rybos įr provincijų tarybų.

Žemės klausime kongresas 
užgyrė Osinskio politikų, leisti 
valstiečiams pasirinkti žemės 
dirbimo formų ir net skatinti 
vidutinių ūkių kūrimų, bet pa
laikant žemės nacionalizavim 
principų.

Užgirtas tapo ir sumažini
mas leidimo popierinių pinigų 
ir kaip galima greičiausias grį
žimas prie auksu paremtos va
liutos. • %

Trockio rekomendavimas, 
kad armija neimtų daugiau 
mažinama, tapo priimtas.

Tarp politinių nutarimų nu
spręsta, kad kongresas, rinktini 
tik sykį į melus ir kad vienas 
delegatas butų renkamas nuo 
50,(HM) miesto gyventojų ir nuo 
250,000 kaimų gyventojų. So
vietų pildomasis komitetas ta
po padidintas iki 386 narių, 
vieton dabartinių 200. Patarta, 
kad jis susirinktų tris kartus 
į metus ilgesniam laikui. Kon
gresas išrinko ir naująjį komi
tetų. į jį išrinkta visi senieji 
ir pagarsėję nariai, taipjau 
penkias moteris, kas yra gana 
daug, kadangi visame kongre
se tik 20 moterų dalyvavo.

Sovietų kongreso reih|įį< 
lengva suprasti. Visas sWr- 
biausias permainas ekonomi
nėj politikoj nutarė komunistų 
partija ir vykdė juos be leidi
mo kongreso. Kas atsitiko kar
tą, gali atsitikti vėl. Komunis
tų partija skaitosi diktatorė. 
Tad k$gi diktoriams reiškia 
kongresas? Kongresas vien tik 
užgiriu komunistų partijos po
litikų.

Kongresas betgi turi ir kito
kių reikšmę. Jis yra lig ženklu 
šiokio-tokiol konstituciOnališku- 
mo. Belo jis parodo suvažia
vusiame delegatams apie šalies 
vienybę ir juos lavina, taųljau 
juos paskatina ir toliau dirbti. 
Tai yra kaipir jungiantis gran
dinis tari> valdžios ir liaudies.

Mažins Vokietijos kontri
buciją pinigais,

GANNį'S, sausio' 8. — šian
die paskelbta, kad Vokietija 
galbūt bus pakviesta prisiųsti 
atstovų į Carines pasitarti su 
talkininkais apie Vokietijos 
kontribucijų.

(Kita žinia sako, kad reika
laujant Anglijos - delegacijai, 
taryba jau padariusi žingsnių 
pakvietimui l)r. Balhcnau į 
tarybos susirinkimų).

Tuo pačiu laiku patirta, kad 
ekspertų komisija, kuri svars
to apie kontribucijas priėmė 
pienų dailinai sumažinimui Vo
kietijos mokėjimo kontribuci
jos pinigais, leidžiant jai dide
snę dalį apmokėti prekėmis. Iš 
jos bus reikalaujama apmokėti 
5(X),000,600 lAarkių pinigais ir 
1,500,000,000 markių prekėmis 
kasmet. Tas pienas labai pa
našus į sutartį, kuri tapo pasi
rašyta Wiesbadene tarp Bathe- 
nau ir Francijos ministerio 
Loitcheur. Pilnas tarybos susi
rinkimas, tikimąsi, patvirtins 
šį ekspertų susitarimų. Dar 
nėra sutarta kaip ilgai tokis 
kontribucijos mokėjimo su
tvarkymas veiks.

Gal Vokietiios socjalistai 
ir susivienys.

1 I, HM Į Į———

Nepriklausomųjų 'socialistų 
konvencija svarstys apie tai.

Socialistų pozicija labai 
sutvirtėtų.

BERLINAS, sausio 7. — Vo
kietijos politiniai kivirčiai gal
būt bus išrišti ir dabartinė val
džia pasidarys labai stipri, jei
gu nepriklausomieji socialistai 
susitaikins su didžiumos soci
alistais ir abi partijos susivie
nys bendram darbui.

Nepriklausomųjų socialistų 
konvencijoje, kurį prasideda 
ryto Leipzige, svarbiausiu 
svarstomu klausimu bus susi- 
taikimas su didžiumos socialis
tais. ,

Per tris metus nepriklauso
mieji socialistai buVo perdaug 
raudoni didžiumos socialia-^ 
tams, ypač prezidentui Ebertui 
ir kitiems 'administracijos na
riams. Bet virš metų Taiko ne
priklausomieji socialistai skįlo 
Halle konvencijoj, kada atsi
metė nuo jų komunistai ir par
tijoje pasiliko tik nuosaikieji, 
kurie darėsi dar nuosaikes
niais ir kas svarbiausia — nuo
latos stiprėjo, taip kad jie da
bar sudaro antrų stipriausių 
politinę partijų Vokietijoje. 
Tarp Vokietijos komunistų ir
gi ei/a nuolatiniai nesutikimai 
ir daugelis (nepriklausomųjų 
socialistų vadovų, kurie buvo 
nuėję prie komunistų, dabar 
pradeda atsipeikėti ir grįšti 
savo senojon partijom

Didžiumos socialistai priža
dėjo rūpintis pravesti aštrias 
reformas valdžioje, jei prie jų 
prisidės nepriklausomieji so
cialistai* ' ■

.Dabar bent išrodo, kad ne
priklausomieji yra palinkę 
pyisidėti prie didžiumos socia
listų ir perimti į savo rankas 
visų valdžių. JVi ta dviejų so
cialistinių partijų koalicija 
įvyktų, įsikurtų Vokietijoje 
pirmoji tikroji socialistų val
džia, o reakcionieriai aplaiky- 
tų didžiausį smogį.

Streikuoja.
MONTEVIDEO, Uruguay, 

sausio 8. — čia sustreikavo 
gątvekarių darbininkai, reika
laudami algos pakėlimo. Kelis 
gatvekariiis operuoja streiklau 
žiai po apsauga kariuomenės, j

Debsas serga. Lietuvos žinios
CHICAGO. — Socialistų par

tijos sekretorius Branstetter 
sako, kad šiomis dienomis pa- 
liuosuotasai-iš kalėjimo Euge
ne V. Debs serga širdies liga, 
kurių turbūt įgavo kalėjime. 
Jis dabar yra po gydytojų prie
žiūra ir galbūt jau niekad ne
begalės išvažiuoti su prakal
bomis didesniam maršrutui.

Reikalauja kariuomenės.
EĄST ST. IX)UIS, III., sau

sio 8.—■ Streikuojančių sker
dyklų darbininkų vicc-prezi- 
dentas pimmerson pasiuntė te
legramą gubernatoriui • Len 
Small, prašydamas prisiųsti į 
East St. Louis valstijos milici
jų. Kareivių prašoma apgini- 
mui streikiėrių ir pikieiuotojų 
nuo. streiklaužių ir mušeikų, 
kurie pradėjo pulti streikie- 
rius. Policija ginkluotiems 
streiklaužiams nieko nedaro’.

Sutarė sustabdyti vartoji
mą nuodingų gasy.

VVASIIINGTON, sausio, 8. 
—Vakar nusiginklavimo konfe
rencijoje Anglijos, Amerikos, 
Japonijos, Francijos ir * Itali
jos delegatai priėmė Amerikos 
pasiūlymų, uždraudžiantį var
tojimų nuodingų gasų.

Orlaivių subkomitetas pra
nešė, kad jis negali rasti būdų 
sumažinti skaičių aečoplanų, 
negi nustatyti dydį budavoji- 
mų aeroplanų. Jis nusprendė, 
kad klausimas vartojiiųo aero
planų ir orlaivių laike karo tu
ri būti paliktas sekamai konfe
rencijai.

‘ Iš Vilniaus. . .A— ——
Želigovskio Nr. 2 manifestas. 

Gen. Želigovskio papėdininkas 
Aleksandras Mrištavičius š. m. 
gruodžio 1 dieną' išleido mani
festų į miestų ir kaimų gyven
tojus, kur pareiškia, kad jis 
paėmęs iš gen. Želigovskio ran
kų aukščiausiųjų, valdžių. Ka
dangi Želigovskio pasitrauki
mas sukėlęs žmonėse neramu
mo, jis kviečia nieko nebijoti, 
nes “paliko veikti kariuomenė, 
kuriai (gen. Želigovskis) vado
vavo. “Paliko ir toliau narsi 
lenkų kariuomenė”, generolas 
pasitraukė “ne dėl asmens mo
tyvų, bet atsižvelgdamas į kra
što ateitį.” Generolo pasitrau
kimas apsaugosiųs Seimų nuo 
paviršutinės išvaizdos (od po- 
zorovv) “kad rinkimai įvykę jo 
spaudimui es,ant“. Meištavi- 
čius žada padaryti “bešalingus 
rinkimus ir apginti juos nuo 
spaudimo iš vidaus ir iš oro.“

Ketvirtadienį lapkričio 24 d. 
buvo paruošta lietuvių piliečių 
vakarienė D-rui Jonui Basana
vičiui pagerbti. Dalyvavo dau
giau per 1(M) svečių; visi vieti
niai lietuviai, išskyrus Trakų 
dekanų, kuris atvyko čia pa
sveikinti Jubiliatų. Iš kitų tau
tų buvo 3 gudų atstovai, lenkų 
pil. Vrublevskis-žr žydų D-ras 
Vigodskis ir D-ras šabadas. Kai 
boms pasveikinimams nebuvo 
galo; visi norėjo šį tų pasakyti, 
prisidėti prie jubiliato pagerbi
mo. Jaunesniųjų svečių padai
nuota. Visiems širdingai ir gra
žiai dėkoja D-ras Basanavičius.

— “Kurjer Porany“ kalbėda
mas apie rinkimus j Vilniaus 
seimų tarp kitko rašo: Te ne
mano, kad išėjus gen. Želigov
skiui ir atlikus balsavimų «va- 
dinamos Vid. Liet, gyventojų, 
bus lengva ir prasta prijungti 
Vilniju prie Lenkų. Bealė poli
tika neleidžia maitintis tokio
mis neįvykdomomis svajonė
mis.

Gina bažnyčių turtus.'
WAŠHINGTON, sousio 8.— 

Amerikos valstybės departa
mentas įsakė savo ambasado
riui Meksikoje pareikalauti iš , 
Meksikos valdžios paaiškinimų 
apie užgriebimų viso turto bap 
tistų užsieninės misijos.
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AMBASADORIŲ. 
' ------ " A f 1

PEKINAS, sausm/8. -— Dip
lomatiniai ryšiai tarp Anglijos 
ir Chinijos, pertraukti delei 
Amoy įvyko, dar nėra atmhi- 
jinti ir oficialiniuose rateliuose 
kalbama, kad Chinija galbūt 
paprašys atšaukti Anglijos am
basadorių. Anglijos oficiali- 
niai rateliai nėra susirūpinę, 
tik mano, kad gali, ' prasidėti 
gyventoju boikotavimaš Angli
jos prekių, jeigu greitai nebus 
atnaujinti dijdomatiniai ryšiai 
taTp tų dviejų šalių .

Vėl ministerinis krizis 
Ispanijoje. <

MADRIDAS, sausio 8. — Iš 
priežasties Morokko karo ir 
nereguliariškumų armijoj, vėl 
gręsia iškilti ministerinis kri
zis. Dabartinio kabineto vie
tų veikiausia užims konserva- 
tyvai.

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

ryto iki 2 vai. po piėt.
i-...............

TELŠIAI. Prie profės. mo
kyt. sąjungos įsikūrė koperaty- 
vas įtaisyti ir laikyti knygynui. 
Per gruodžio 4 dieną susirinki
mų išrinko valdybų ir revizijos 
komisijų. Knygynas bus atida
rytas sausio 1 dienų 1922 m. 
Mokytojai skundėsi, kad mo
kyklos negaunančios užtenka
mai kuro .(Elta).

ŠIAULIAI. — Šiaulių Jemės 
Ūkio Draugija nutarė organi
zuoti ateinantį pavasarį ūkinin
kų ekskursiją į Daniją. Bus 
pakviestos ir kitos ūkio drau
gijos dalyvauti toje ekskursi
joje. Danų atstovas Pabaltės 
valstybėms žadėjo padėti vy
kinant tų sumanymų (Elta).

Maitina mokyklos vai- 
kus už kelis .centus į

* . dieną. 4

Dallas’o, Tex., nu)kyklų virši
ninkai sakosi maitina su pelnu 
sau 20,000 mokyklos vaikų, skai
tant jiems po kelis centus į die
ną. Daugiau kaip per ketveris 
metus valgis duodama 75 nuoš. 
mokyklos vaikų ir knygos paro
do, kad tas apsimoka iš daugelio 
pusių. <

Dalias mokyklų viršininkai ti
ki, kad vaiko išvystymui atatin
kamas maistas yra tiek pat rei
kalingas, kaip ir žinojimas. Vai
kams duodama geras valgis pir
ma priėmimo jų į klases ir pa
sekmėje td vaikai yra sveiki, 
linksmi, gerai mokinasi ir yra 
darbštus.. Reikalingumas laiky
ti klases ilgiau atsįlikusiems 

Lapkričio 24 dienų policija 
konfįskąvo metraštį “Nasz Ka- 
lendarz“ 1922 m.

mokiniams pranyko.
✓

šįmet viso įplaukų už valgius 
bus daugiaus kaip bertainis mi- 
lipno dolerjų. Pęlno yra nuo 5 
iki 6 nuošimčių.
1 Virta vištiena, kur valgykloj 

reikia mokėti 50c., duodama už 
5c . šultumynai su ’žalivalgiu 
atsieina 5c. švietimo Komisijos 
pirmininkas W. E. Griner sako, 
kad už 10c. mokiniai gauna 
tiek kad viešose valgyklose 
parsieitų užmokėti 75. y-

(Labor).
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Kas Dedasi Lietuvoj
METIMAS KUNIGYSTES.

Kamio “Socialdtknokrate” 
(49 num., 1921) skaitome ši
tokį vieno kunigo parei 
pavardytą “Per laikraštį 
siamas, per laikraštį ir 
kau”: f

klau- 
atsa-

tautines mažumos, turi būti std 
tomą plačios mažumų autono
mijos pagrindais. Jis sustoja 
ties žydų Reikalų Ministerijos, 
žydų Tautos Tarybos ir žydų 
Bendruomenių darbuotė, kaipo 
žydų tautinės savivaldybės orga- 

I nų, ir ką jos pasiekė žydų auto-
orga- ’ nomįJ°s kelyje. .,

251 ; Ministeris paskui kalba apie 
Baž- j Vilniaus klausimą, pabrėždamas, 

i jog Lietuva niekuomet neatsisa
kys nuo savo sostinės ir nepri- 
leis, kad Vilniaus srities gyven
tojų išreikštas noras susijungti 
su Lietuva butų suvaržytas. Kal
bėdamas apie Vilniaus klausi
mą, Ministeris atmena klaidą, 
kurią padare7 musų delegacija 
Ženevoj, išbraukdama iš Lietu
vos kontr-projekto, įteikto prieš 

l antrą Hymanso projektą, žydų 
i ir gudų kalbai kurios vyriau- 

,Ar čia yra grasinimas, ar sybės nusprendimu, turėjo būti 
kvietimas grįžti į kunigystę, paduotos kaipo kalbos, kurios 

gali būti kartu su lenkų kalba 
•oficialinėmis.

Ministeris naudojasi proga pa^ 
aiškinti žydų atstovams ir vi
suomenei, jog šiup atveju buvu
si padaryta tiktai klaida ir jog 
principinis vyriausybes nusista
tymas, žinoma, šitame punkte 
nepasikeitė. Taip pat pareiškė 
ir Ženevos delegacijos pirminin
kas Mini'st. Galvanauskas. Sa
vo kalbos pabaigoje ministeris 
palietė konstitucijos dalies iš- 
dirbimąklausimą, kuri turės už- 
fiksuofi tautines teises.

Ministeris apsistoja ties Pa
ryžiaus deklaracija, kaipo iškil
mingu Lietuvių tautos pareiški-

“Laisvės” (klerikalų 
nas Kaune. N. Red.) 
num. patalpintos šios 
nytinės žinios:

“Žemaičių vyskupo kurija 
savo įsakymu 1921 m. rūgs. 
30 d. Nr. 116-1 ragina kuni
gus Juozą Kubilį; Praną Vi
lūną ir Liudviką Adamau- 
skį, pasirūpintų kuogreičiau- 
sia pasiliuosuoti nuo bažny
tinių cenzūrų, kitaip su jais 
bus pasielgta 
čios * kanono 
kunigystė)”.

Ar čia yra

sulig Bažny-

ar Kristus yra įsakęs, ar 
Bažnyčia pati nuo savęs ran
da reikalinga garsinti laik
raščiuose pavardes nebeno
rinčių kunigauti — man ne
labai svarbu. Per laikraštį 
klausiamas, per laikraštį ir

Jau devyni mėnesiai nebe- 
’ kunigauju ir nebesivadinu 

kunigu^^PrSdžicų^ vasario 
mėur^s. m. parašiau Žemai- 
jėfų> vyskupui, kad metu ku
nigystę, taigi aš pats atsiža
dėjau kunigystės ir Vysku
pijos kurija nebeturi iš ma
nęs ką beatimti.

■» Gal per laikraštį ir buvo 
as link manęs 
nzura, aš to ne

jaučiau, bent šiame žemiška
me gyvenime nuo- to nebu
vo man nei karšta nei šal
ta, kas gi buą anapus grabo 
— atsakoiųybę priimsiu ant

|)cVdcelbta k
kok i nors ce

Liudvikas Adam^uskas
Nedaug yra tokių sąžiningų 

ir padorių kunigų, kurie, pa
matę ^padarytą kadaise savo 
klaidą ir giliai atjauzdami, kad 
jiems ne vietą organizacijoj, 
kame vien veidmainybė ir su
puvimas viešpatauja, padary
tų taip, kaip padarė augš^iau 
paduoto pareiškimo autorius ir 
kiti jo draugai.

EŽERĖLIAI, ŠAKIŲ APS.

Musų, valsčiuje yra 4 bažny
čios; Paežerėliai, Panemunė, Il
guva ir Sutkai. Žmonės užlaiko 
kunigus, kas šventadienis sume
ta jiems nemaža auksinų, desėt 
kus tūkstančių išleidžia jų ru- 
mams-klebonijoms statyti ir tai 
syti, bet kuomet Valsčiaus Ta
ryba nutarė prisidėti prie Ve
liuonos 4 klasės mokyklos išlai
kymo, tai iš visur girdėti pro
testų dėl tų 5% nuošimčių.

Kaip toli mes esame atsilikę 
net nuo musų artimųjų kaimynų 
latvių ir estų!

svo tautinio vystymosi ir ties 
dviem .laiškais . nuo Užsienio 
Reikalų Ministeris D-ro Puric
kio ir 3-jų Seimo frakcijų at
stovų . (Kr.-dem.; soc.-dem.; ir 
soc.-iptud.) D-ro Staujyaičio, Če
pinskio ir Sleževičiaus, kurie 
pareiškė, jog Paryžiaus deklara 
cijos principai turi būti pamatu 
tai konstitucijos daliai, kuri 
normuos mažumų teises. Minis- 
teris taip pat sąryšy .su tuo pri
mena projektą, kurį Lietuvos 
delegacija įteikė Briuselio kon
ferencijai, ir kuriame numato
ma plačiausia nuostatai apie 
mažumų teises turės kaip ma
žumos, taip ir valstybės kuria
majam darbui.

Įnešus konstitucijon visą eilę 
straipsnių, kurie laiduos mažu
mom teięės tautinei autonomi
jai, bus pareikštas tikras# Lie|u- 
tfbs noras statyti valstybę tei
singumo pamatais, ir tuo bus 
sustiprinta Vilniaus gyventojų 
susirišimas Su Lietuva jų ko
voj prieš visus Želigovskio ban
dymus legalizuoti neteisėtą oku
pacijos padėtį. Tai bus vienas 
svarbiausių faktorių, kurie prie 
dabartinio Vilniaus klausimo 
stovio padarys atatinkamos įta
kos, kad jis butų išrištas Lietu; 
vos naudai, ki/inos teisės Vilniui 
jau daugiau ' kaip metus min
džiojamos Lenkų grobikų kojo
mis.
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O Atspėk! Atmink!
• Pasakyk!
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VIENA TŪKSTANTI MĮSLIŲ
» ■ • * k ‘ *
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Dabar Turi Ta Progą
* r ' ’ *•

'Į ■ * • « • • X • v *»Tik ką dabar tapo atspausdinta didelis rinkinys, kokio dar niekad nebuvo, lietuvių mįslių—vienoj didelėj kny-

/ ' goj vardu i■ -1 / ..

MĮSLIŲ KNYGA
r ' < *

K ♦

Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 lietuvių mįslių
l . ’ • .

— naujų ir senų — su palyginimais prie kitų kalbų s v r
mįslių. Kiekviena mįslė yra žingeidi istorija pati 
savyje, ir todėl MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienam

■■ t
žingeidžiausio skaitymo šalitinis. Ir jaunas ir se
nas naudosis MĮSLIŲ KNYGA ne vieną sykį, bet 
nuolat, prie kiekvienos patogios progos — sueigo
se, pasišnekėjimuose, pasijuokavimuose, prie ginčų, 
prie meiles ir visokiuose atsitikimuose.

t

I 1Tuojaus Įsigykite Mįslių Knygą
Jos Kaina Tik $100

* \ aJ

Jos Verte Neinkainuojama

Iš Žydu Tautos Tarybos 
Lietuvoje.

(ž. R. Al. Spaudos Skyriaus)
1921 m. lapkričio 10 d. Kaune 

įvyko žydų Tarybos 6-os sesijos 
atidarymas.
Pirmininkas 
kuris laiko 
kurioj visų /pirma atmena mirų 
sį Steigiamojo Seimo ir žydų 
Tautos Tarybos narį advokatą p. 
Fridmaną ir nurodo mirusiojo 
nuopelnus žydų •tautai abelnai, o 
ypač Lietuvos kūrimo4 darbui.

Atlikus kai-kuriuos formalu
mus gauna žodžio žydų Reikalų 
Ministei 
pranešimui apie dabartinę poli
tinę padėtį. ,

Ministeris daro trumpą ap
žvalgą žydų autonomijos eigos 
ir plėtojimosi Lietuvoje. •

Jis nurodo, jog iŠ pat pradžios 
valstybės kūrimo buvo aišku, 
i id Lietuva, kurios istorinėse 
nrigimtose ribose gyvens. kelios

Posėdį atidaro 
p. Rozenbaumas, 
trumpą prakalbą,

; D-ras p. Soloveičikas

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

POLO

SAPOMENTDL
STIPRI ALCHOLINfi SMETONA 

taip stebėtinai veikia, kad ūmai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovargio muskulų, sustingimą 
sąnarių girkštelejimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartojo jį, — sako, kad nieko geres
niojiėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne- 
reilK'B 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, UI.

Del savmsmagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų smagumo tuojaus 

$1.00 į Naujienas.

’ ^^lįsliŲ Knygos užsakymus siųskite adresu

I

NAUJIENO
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois
I ■ . . .JŪĄ ..

išsirašyk Mįslių Knygą, atsiųsdamas

Kuponas
M 0

NAUJIENOS
1739 So.Iialstcd Stn

Chicago, III.
Gerbiamieji: •• , ■'

Čia indedu $1.00 už kurį prašau atsiųsti man
Mįslių Knygų šiuo adresu: 

“ K
Vardas pavardė „ ........ .•......................................

Adresas.............. ................................. .....................
5
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j KORESPONDENCIJOS j| Lietuvos Atstovybė
- Amerikoje

Pražanga ir prasižengėliai nų paveldėjo.”,
NaujalaniaMjcininkai prie ši

SO. BOSTON, MASS.

Koncertas,

1925 “F” Street, N. W i - .Washington, D. C.

SKELBIMAS.
Lietuvoj piliečiai, o taipgi 

visokios privatinės įstaigos ir 
bendrovės, norėdami paduoti 
einant taikos sutarčia Lietuvos 
su Rusija, savo reikalavimus 

---------------, ----- Rusijos Vyriausybei dėl viso- 
ir muzikos. Re M. Pet- ’ kios rųšies indėlių ir sumų, su- 

sudainavo solo dėtų Rusijos Valstybės banke 
ir jo skyriuose, taupomosiose 
kasose ir privatinėse įstaigose, 
o taipgi dėl sumų, perduotų 
kai|W> depozitai, užstatai ir t. 
t., į teismo ir kitas buvusios 
Rusų Imperijos jsitaigas, pri
valo, kreiptis su savo pareiš
kimais į Lietuvos .Atstovybę 
aukščiau lųinėtu adresu.

Pareiškimai turi Luti apmo
kėti 5 dol. žyminio mokesnio. 
Prie pareiškimų reikia pridė
ti: Notaro patikrintų paso nuo
rašų arba ir kitų lindynių apie

Sausio 1 dienų Lietuvių Sve- 
Petrausko • kon- 

dalyvavo ir 
Pociai, 

programas 
aštuoniolikos nu- 

dainų, solo, duetų

tainėj įvyko 
certas, kuriame 
Chicagos artistai pp.

Visas koncerto ] 
susidėjo iš 
merių 
ctc., 
rausko, kurs 
savo ir kitų kompozicijos? dai
nų, vakaro dainininkais buvo 
p. Ona Pocienė, puikiai padai
navusi Campbell-Tiptonb The 
crying of water, Ru m mėlio
Ecstasy, “Lohengrino pasako
jimų” iš op. Lohcngrin, M. 
Petnuisko “Pasakyk Lietuva 
mylimoji” etc.; M. Jablonskai
tė, padainavusi keletu dainelių 
solo ir duetu su Juozu Nava- 
dausku ir . su M.- Petrausku; 
jaunas dainininkas Juozas Na
vadauskas, neblogai sudaina
vęs keletu dainų. Jonas Dirve
lis išpildė porų muzikos daly
kėlių smuiku, ir p.. Antanas 
Pocius puikiai išpildė ant pia
no Salnt-Saenso Allcgro Appfir 
ssionato. Jis taipjau pianu 
akompanavo ir visiems solis
tams. Koncertas pabaigtą dai
lia iš “Eglės”: Sveikinu mano

M. 
ir J.

Chicagos ’ pražangos • komisi
jos direktorius (Jiamberlain 
kiek laiko tam atgal kalbėda
mas susirinkusiems vertei
voms pašakė,. kad prasižengė
liai darantįs prasižengimus 
£hicagoje yra užkietėjusiais 
piktadariais ir nėra budo^cj/A 
pataisyti. “.Jie yra tik sukčiai 
ir visuomet Bukčiais bus,” pa
sakė jis.

šitas Chamberlaino tvirtu? 
mas primena mums ginčus, ku
rie buvo vedami kiek metų at
gal. 1883 iii. evoliucinio moks
lo stovykla skilo į dvi frakci
jas dėl Augusto Weissmanno 
biologinių teorijų ir ilgų laikų 
mokslo laikraščiuose buvo ve
damas ginčas; šitas ginčas ne- 
visuomet buvo - vedamas
niiu, bešališku bildu, kaili ga
lima butų laukti iš žmonių at
sidavusių mokslui.
mokslinių žurnalų redaktoriai 
uždarė diskusijas ir privertė

dėjo tai, kas yra vadinama 
Danvino vystybos veiksniais:

ra-

1896 m

Egi ližę, kurių sudainavo 
Petrauskas, Ona Pociene

apie 
ir vi-

Dabar nors trumpai 
artistus. Petrauskas, kaip 
sada, dainavo gerai ir aplodis
mentų nuo publikos gavo gau
siai; matyt, jį publika myli. 
Svečiai iš Chicagos, p. Pociai, 
taipjau visiems labai patiko. 
Ona Pocienė žavėte žavėjo sa
vo dainomis, o A. Pocius — 
piano muzika. Jonas Dirvelis, 
kaipo smuikininkas, pusėtinai 
išpildė savo uždavinius. M. 
Jablonskaitė nors neturi augš- 
to balso, bet kai dainuoja že
mesnius tonus ji yra labpi ge
ra, jos balsas gražus. Na, J. 
Navadauskas, basas, dar jau
nas dainininkas ir balsas jo ne
didelis, bet jeigu lavinsis to
liau, galės būti neblogas dai
nininkas. Medžiagos jis turi.

Ihiblikos šiuo kartui buvo 
pilna salė. — Raulinaitis. •

čius savininko teises •dokumen
tus,' knygeles, kredito įstaigų 
kvitas ir kitus panašius doku
mentus — galima notaro pa
tikrintus jų nuorašus.

Asmenys ir įstaigos iki šiam 
skelbimui padavę pareiškimus 
į kitas įstaigas — pav. “Finan
sų Ministerijų” dėl įvairios rų- 
šies turto pretenzijų, privalo 
kreiptis į Atstovybę su nauju 
pareiškimu. Tokiame pareiški
me privalo būti nurodyti' tie 
bendri karo nuoOliai, bet tik 
pretenzijos į Rusų ’ Vyriausy
bę, einant ši$f skelbimo kalba
mu klausimu, ir kartu reikia 
nurodyti, kokiai įstaigai ir kuo
met buvo įteikti 
kumentai:

Kas buvo iki 
tęs Atstovybėm

reikalingi do-

šiolei atsiun- 
savo sudėtų 

pinigų Rusijos valstybės ban
ke, jo skyriuose, Taupomosio
se Kasose ir, privatinėse kre
dito įstaigose knygeles, o taip 
pat sumų perduotų Rusų Vald
žiai kaipo depozitai, užstatai ir 
t. t. pakvitavimus, arba tų

laboratorijas ir naudotis dau
giau protu kaip rašalu, šitose 
diskusijose Augustui Weiss- 
mannui pavyko įtikinti didžiu
mų biologijos žinovi/ savo te
orijų teisingumu.

z Senesnėj! vystybininkų moky
kla buvo žinoma Vardu nauja- 
lamarkiininkais dėlto, kad jie 
laikėsi vystybos teorijų,'kurias 
skelbė Lamarck. Jo1 atrastais 
vystybos veiksmais buvo: a) 
Dalių ir organų vartojimo ir 
nevartojimo sėkmės; ir b) 
apystovų įtaka padaranti per
mainas organizme. Visos šitaip 
įgytos permainos esu perduo
damos vaikui. Ketvirtasis La- 
mareko vystybos dėsnys skam
ba šitaip:

“Visa, kas individų sustatė 
jų gyvenime tapo įgyta, pra
sidėjo, ar persimainė, yra iš
laikoma . atsigemant ir perduo
dama naujiems individams, pa
einantiems iš tų kurių’ permai-

rankų; bet joms duodama an
traeilė vieta veislių gaminime.

I ’

Augustas Weissmann 1883 
ni; smarkiai puolė tuomet tu
rėjusių viršų naujalamarkinin
kų mokslų. Jis tvirtino, kad 
žmonės atsiliepia sveikų visuo
menės sąlygų akstinui, kuo
met naujalamarkininkai tvirti
no kaip tik atbulai, būtent, 
kad blogieji papročiai įgyti blo
gaisiais laikais pasilieka net 
visuomenės sąlygoms visai ap- 
kitus. Naujalamarkininkai, ku
rie tvirtina, kad įgytieji pabud- 
žiai yra perduodami iš gent- 
kartės gentkartei, susitinka su 
dviem gyvais pavyzdžiais, įro
dančiais jų vystybos teorijos 
klaidingumų. Žydai per tūk
stančius metų ėjo apipiausty- 
iho veiksmų. Ir bet lig šiol 
jiems tenka beeiti. Jei įgytie
ji pabudžiai pasilieka su or
ganizmu ii’ yra perduodami 
vaikui, tai kodėl reikalinga yra 
daryki apipiaustymas žydų tau
tos žmonėms?' Arba paikime 
chinų žmones; per daugelį

gyventi, nevogs, gavęs atatin
kamų progų sau gyvenimą pa
sidaryti; mergina, kuri dirb
dama juž mažų užmokesnį pra-y 
kaitingose dirbtuvėse, imasi prt- 
leistuvybės savo neištenkamų 
įplaukų padidinimui, nedarys 
to gavusi t prideramų progų 
sau gyvenimų pasidaryti; vai
kas, kuris yra priverstas gy
venti prilakusiame biednijos 
ore ir valgyti prasčiaUsį mai-

Tegul kiekvienas visuome
nės narys, ’ kuris sugeba kokį 
darbų daryti, dirba' visuome
nės labui, o pasaulis bus kl
iokis. šiukšlidė yra paskučiau
sia pasaulyje vieta rož^fis au
ginti, o biednijos ir makaitin- 
gosios dirbtuvės yra ‘pasku
čiausiomis pasauly vietomis 
vaikams auginti ir tikėtis, kad 
iš jų bus gėri vyrai ir moters. 
Ne vyrai ir moters yra blogi, 
o tvarka!

MRS. A. MICHNIEWICH
• - AKUŠERKA

3101 Halsted St., kampa* 81 pat.
Viename name mi Dr. Monkevičium.

Tat. Boulevard 9708

SKAITYKIT IR £LATINKIT

rėjimo' paliudymų, dabar pri
valo prisiųsti papildomųjų ži
nių, sulyg aukščiau nurodytų 
reikalavimų.

LIETUVOS ATSTOVYBĖ 
Vašingtonas,
1921 m. XII-27d.

TRINK TARPUTINU-GERKLES 
SKAUDĖJIMĄ SULAIKYS

Naujas tarputyno Išradimas suteikia urnų paliuosavi- 
mą gerklės skaudėjimą, krupą, slogas, niksterėjimą, 
reumatizmą.

Kuomet gerklę skauda, kad sunkiai 
negali nuryti — kuomet užsigauni 
gerdamas arba kalbėdamas — atsi
mink, kad iis naujas išradimas urnai 
paliuosuos.

Pereinamoji tarputino spėka sulai
kys gerklės skaudėjimą! Jo magiška 
spėka pasieks skaudamą vietą ir pra
šalins susimetimą — atidaro sunu- 
sias pereinamas oro vietas.

Naujas išradimas Turpo turįs vi
sas tarputino misteriškas gydymo 
ypatybes su kitomis stebinai gydan
čiomis ypatybėmis. KSu tokiomis ste
binančiomis ligomis, o visiškai Turpo 
ant jo veikia, kuomet juomi patrini

Svedish
American
Llntf
Pirmas pasažieriamą patarnavimas iš New Yorko iki LIEPOJAUS 
per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai bus transperuojami ant jūrių 
tiesiai į Liepojų.

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 StM New York,________________ 70 E. Jackson St., Chicago.

krutinę ir gerklę ir ūmai pajausite 
veikimą tuo jaus-kvėpavimu!

Turpo taipgi greitai sulaiko slogas, 
gerklės skaudėjimą, bronkitis ir neu- 
ralgia. Ūmai veikia l<ojų nesmagu- 

Anuose, nudegime, įsipjovime, skau
dėjimu, reurreatizme, krutinės plėvės 
uždegime, dieglio ir niksterėjime. Ne
degina, pūslių nesutraukia, nesutepa 
— nealiejuotas nei nesmirdi f,

Nesikankyk su skaudama gerkle! 
Klausk bile vaistininko Turpo — tar- 
putino mostis turis savo senus pasi
tikėjimus, Mentholas ir Kamparas. 
Turpo —.30 ir 60c. puodelis.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

jų jaunybėj drūčiai suvaržo
ma kojos ir jos varžoma iki 
joms mumirsiant. Ir bet reikia 
pastebėti, kad kiekvienas chi- 
nų vaikas gema normalėmis 
kojomis. Žmonija numes tuos 
bloguosius papročius, kuriuos 
ji įgijo pramoninio spaudimo 
laikais, nepaisant tvirtinimo 
naujalamarkininkų mokyklos, 
kuri matomai turi Atstovų Chi- 
cagos pražangos komisijos di
rektoriaus asmenyje.

Kaip C. S. Darrow nurodė 
savo paskaitoj ‘{pražanga ir 
prasižengėliai” didžiuma šios 
dienos prasižengimų yra prasi
žengimai prieš nuosavybę. Be
darbis visuomenės narys, kuris 
vagia tam, kad turėjus iš ko

Bridgeporto 
Lietuviams

vų, gali išaugti vagim, bet jei 
mes paimsim tų vaikų iš bicd- 
nijos ir duosime jam pritin
kamas apystovas, tai mes su
naikinsim vagį ir atitaisysim 
žmogų. Darrovv tik parom ih 
\Veissmanno teorijas taip, kaip 
ir prof. John R. Commons, ka
da jis buvo Syracusės/univer
siteto fakulteto nariu. Prof. J. 
R. Commons, su, atsidėjimu 
studijuodamas,' atėjo prie šitų 
išvadų: “Kad 1.75 nuoš. Jung
tinių Valstijų gyventojų yra 
ydingi nuo gimimo dienos, tai 
yra jie nepaveldSjo savo ydų; 
2 nUoš. turi gabumus ir sun
kiausiose sųlygosb prasiskina 
sau kelių; 2 nuoš. turi smege
nis žemesnes už ariečių pader
inės smegenų aukštumų; ir pa
silikusieji 91 nuoš. yra norma-* 
liai žmones, kurie nėra nei ge-

mintingi, nei kvirili; nei pra- 
žangųs, nei dori ir kurių, at
eitis yra nustatoma tų apy
stovų, kurios juos apsiaučia 
per penkiolikų pirmųjų jų gy
venimo metų.” Reikia paste
bėti, kad prasižengimai padau
gėja nedarbo ir pramoninio su
smukimo laikais. Mes galime 
kurti įstatymu^ kiek tinkami, 
bet mes apsigausim, / jei ma
nysiu!, kad įstatymai sulaikys 
nuo. prasižengimo. Mes turim 
pasiekti pražangos šaknį, o ji 
yra pri vatiniame gyvenimo 
reikmenų valdyme. Užtikrin
ki m kiekvienam vyrui ir mo
teriai teisę gyventi taip kaip 
pridera, o nedarykim iš jų ar
šiausios rųšies vergus.

INIMMIIEIMOS 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.

Cįf 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. •

z

I
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Kojy šutimas 
yra liga

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

Kojol
išgydo kojas 
nso šutinio

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

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

Bingol Chemical Co., 
2816 So. Michigan Avė. 

<* Chicago, III.

rv ■ ■ b vPinigai is 
Rockfordo
Lietuvon

Baigusi Akų-
ierijos kolegi 
ją; Ilgai prak-
tl kavų si Pene
■ilvanijoe hoe
pitalčse. Pi-
sėkmingai pa-
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso-

' klote ligose ir
kitokiuosei rei
kaluose mo-
terims ir 
ginoms.

mer-

DR. A. R. BIUMENTH AL
Akių Specialistai

4649 S. Ashland Are.

Tel. Boulevard 8487

Dienomi, 

,NedL 10 Iki 12 Riti*

Pinigus iš Rockforch 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrair 
ską, Rockford Real Es 
tate & I^oan Co.

Iš čia pinigai yra pi- 
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu.ir už pint 
gų siuntimų pilnai atsa, 
koma.

Siųskite pinigus Lie 
tuvon per

(

■i.

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Caaai 2118
Ofha valandos i nuo II ryta Iki

8 VakaK’
Reaidearijas 2811 W. Mr4 81.

Tel. Prospect 8466
ar., .-; .t.1.1 „ a 1; — -.-■„.■■mt.....sasaasaai

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
Chicago, I1L 

▼ALAUDOSi Nuo 8 iki 11 ryta 
tr iue 5 iki 8 vakar*.

f

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą į 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.:. 10:30 iki 12; 3:30 iki 6 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 80 metai 

Ofisas:
8149 S. Morgan St., kerti 82 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS!

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

2 po piet.
Telephone Yards 68.7

d
Cinai 257 •
naktinis Tai Cinai tll«

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandas: II Ud 12 rytoj i (H < i»

. 1821 8. labUd 81.
Rampas 18 ir H&lstad St.J.S.Petrauskas

809 So. Main Str.
Rockford, I1L

____ i
f

gjjEEEES^EES
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį tik 

• Naujienos tepajiegia duoti, nes visų rūpestį tam padeda.
LIETUVON

į, 
i?

o

Kurta 
for LiitU 1W* Saule nudegus nosį

Vartok apsčiai šaldančio

HlentholaTūm
Lengvai gydo, greitai ir 

antiseptiškai.

NAUJIENOS
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted Street
Telefonas Boulevard 9663

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PDHGŲ 
gavo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptieką:

TeL Boulevard 2160
Dr.A.J.KARAUUS

Gydytoju Ir ' Chirurgu

8888 So. Mortai Stroai.
Chicago, UI#

Valandos: kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 9 vai. vakare, 
a nedėldieniais: nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

aiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

Talephana Vau Burta 294 
Rm. 1189 Independence Blvd. Chicage

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Speciali aa Moteriški, Vyriški, 
Vaiki ir visų chronišką Ugi

Ofisu: 2864 So. Batoted 3L Chfcage.
Telaphene Dravar 9693
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Sle LithnanUu DaUjr N«mi 

P»kliah»d Daily kzcBpfl Sunday by

lutinai kapituliuos (nusi
lenks) prieš didžiąsias vals
tybes. Bet kitokio išėjimo 
ji neturi, kadangi be užsie
nio kapitalo pagelbos ji ne
gali atsistoti ant kojų.

t

Panedėlis, Sausio 9 d., 1922

CHIČAGO, ILLINOIS.

437

Komunistai 
jau nori remti 
socialistus.

Subscription Katėsi ’
!8.DU per year in Canada. . J 
7 JO per year outeide oi Chfaqpk Per kokį ketvertą metų 

Rusijos bolševikai skelbė, 
„T ~ Ikad darbininkų klesos išga-
Entered aa Sacond Ctan Mattar .. . x. .

Mareh nth, 1914, at tha Post otfica nymas reikalaująs astnau- 
“d“ *** 01 Įsios kovos prieš socialistus.

- - i Jų patarimu ir pagelba, ko-
■į* kMdian, Uskiriant | munistai visose šalyse su-

drovi, Į78<So. Habted su chica«o, skaldė socialistų partijas ir 
"*• - dėjo visas pastangas, kad 

’ jas sunaikinus. Tas darbas 
visur ėjo, vadovaujant “tre- 

*4.m čiamjam internacionalui”.
2^26
i.75 Bet dabar Brooklyno 

“Laisvė” praneša, kad “tre-
_ oš čiojo internacionalo” propa-

1 I •Z 75 gando^ vedėjas^ užsienyje,

ĮĮtyMr ■■ r « »PMM ----- ----
Trims minesiams . . , n

Viena kopija 
Savaitei ___
Mineaiui

Suvienytos .TabtijoM m Chicigoj, I K. Radek, paskelbė Maskvos 
__paltu: • [“Pravdoje” straipsnį, kuria

me jisai pataria Vokieti jos 
komunistams mainyt savo 
taktiką; jisai sako jiems, 
kad jie turi stengtis suda
ryt “bęndrą darbininkų kle- 
sos frontą” prieš buržuazi
ją ir t.uo tikslu tartis su so
cialdemokratais; jeigu są
lygos taip susideda, kad ga
li susidaryt socialdemokra
tinė valdžia, tai Radekas pa
taria komunistams remti 4o- 

rkią valdžią ir net dalyvauti 
joje.

Komunistų internacionalo 
lyderis, vadinasi, jau stoja 
už tai, kad komunistai eitų 
išvien su socialistais, net su 
scheidemanniečiais! Ir 
“Laisvės” Dėdelė pritaria 
tam, ragindamas ir Ameri
kos komunistus eiti tuo ke
liu. Reiškia, komunistai 
jau pradeda atsikvošėt.

Metama - -
Pusei metų - 

. Trims mėnesiams

17.00
; 4.00

2.00
> 1.50
- .75

Lhtavon ir kitur uiriaduoMfl 
(AtpifinU> ,

liekMOB ___________ r r - , |8.IO
Pusei metu -........-- 4.50
Trims minssiams.... . .................. 2.26

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu su uisakymu*

Talkininkų 
sąlygos

>

. Kaip jad buvo subatoje 
rašyta šioje vietoje, talki
ninkų (arba sąjungininkų) 
valdžios nutarė pakviesti į 
ekonominę pasaulio1 konfe
renciją atstovus nuo cen- 
tralinių valstybių ir nuo Ru
sijos.

Su Rusija tečiaus talki
ninkai sutinka tartis, kaipą 
su pripažinta valdžia, tiktai 
tuomet, jeigu ji išpildys tam 
tikras sąlygas. Jos yra se
kančios: Rųąijos valdžia tu
ri 
kapitalistų nuosavybę; ji tu
ri pripažinti viešąsias sko
las, kurias padarė valstybė 
arba municipalitetai (mies-. 
ti), ir sutikti atlyginti sveti
mų šalių kapitalistams, ku
rių nuosavybė biUbo konfis
kuota arba sunaikinta; ji 
turi sutvarkyti savo finan
sų sistemą; ji turi atsižadėt 
priešingos svetimoms val
džioms propagandos ir ne- 
užpiklinėt kaimynų.

Jeigu sovietų valdžia pri
ims šitas sąlygas, tai ji ga-

svetimų šalių ApiDalgu
p s

“MIELAŠIRDINGI* PJURICKIO
, DARBAI.

Kauno “Socialdemokrate” iš
spausdintas sekantis “Laiškas į 
Redakciją”:

“Aš, Andriejus Marge'js, 
perskaitęs jūsų gęrbia/no laik
raščio 49 numerį ir ‘Lietuvos* 
dienraščio 278, /(įsai susipai
niojau. Minėtame ‘Socialde
mokrato’ numery patilpusioj 
Seimo s.-d. frakcijos interpe
liacijoj išskaičiau apie sulai
kymą Joniškio stoty j trijų

Šimto Nuošimčių
Patriiotas

SJai • ------------- I
UPTON SINCLAIR’O

EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
----------------- l---------------------------------- 1—

t

1 "X . i • r r * l
iŠ o

t (Tęsiny.)’

Senis įbedė savo juodas xakis į apsilankiu
sį. — Kas parašė man tų laiškų? — paklausė 
jis kimiu balsu.,

Petrus laukė šito: *— Kokį laišką, tam
sta?

— Laišką, kur sako, kad 
simatyčiau. \

— Aš nieko nežinau apie
— Tu sakai —■ (kosti 

kio anjyr^tiifi^
. — Ne, tamsta nėrašfd

— Tad kuris-nors tavo draugų turėjo jį 
parašyti. • .

— Nežin,au to; gal koks policijos priešas.
— Kaip ten su tuo, kati Raudonieji turį 

agentą mano namuos? s
— Ar. laiške sakoma apie tdi?

aš su tavim pa

tu
tai, tamsta, 

nerašęs man jo

A

vagonų su miltais, cukrum, 
sacharinu. Kanu kodpl tie 
visi, mano žvilgsniu, visai'pa
dorus daiktai interpeliacijoj 
regražiu šmugelio vardu va
dinami. ‘Lietuvos’ dienraščio 
278 ntimeryj žinutėj ‘Del Jo
niškio prekių’ aiškiai,, kaip 

\hena, rašoma, kad ‘v/sos pa
skalos apie atrastą vagonuose 
šmugelį bei koi trabandą iš 
pamato yra neteisingos^ Na, 
ir žinok čia žmogus, kur tei- 
sybė. šiuo žvilgsniu vis tik 
esu linkęs tikėti nepartyviu 
oficiozu ‘Lietuva . Bet jis sa
ve žinutėj terašo tik apis du 
,vagonu, tuo tarpu s.-d. inter
peliacijoj ir Seimo nario kun. 
Šmulkščio paklausime aiškiai 
kalbama apia tris. Spėjau, 
kad delei vagonų skaičiaus 
oficiozas bus apsirikęs ir už 
šią mažą paklaidą ‘Lietuvos’ 
dienraščio labai nekaltinu. Jo
gu dienraštis neturi redakto
riaus, tai redakcijos kolektl- 
vui ne taip lengva be paktai 
dos ligi penkių suskaityti. Kas 
išdrįsta šias, visais žvilgsniais 
padorias prekes koneveikti ir 
pravardžiuoti šmugeliu, spėju, 
bus užmiršęs galutinai priesa
kus. Taigi primenu užmiršu- 
siem, kad yra septyni gailes
tingi darbai kunui ir septyni 
—dūšiai. Užsibnio reikalų mi- 
nisteris, kunigas Purickis, ne 
tik juos atmena, bet ir vyk- 

’do: cukrų, miltus, sachariną 
siunčia Rusijon išbadėjusiom 
papenėti, o neturėdamas pro
gos ten esančių ligonių lanky
ti, siunčia kokaino jiem gy
dyti. Kodėl šis gailestingas 
darbas buvo daromas užsie
nio reikalų ministerio be ki
tų ministerių žinios, ir gi aiš
ku. Kun. Purickis, daryda- 

^mas gailestingą darbą; neno
rėjo savęs, reklamuoti, vado
vaudamosi pradu: ‘tenežino 
kairė, ką daro dešinė’ ir at- 

^rirkščiai. Iš to viso man už 
yis labiau nesuprantama ne
vienoda pažiūra į gailestingus 
darbus kunui ir dūšiai. Delei 
daromųjų užsienio reikalų mi
nisterijos gailestingųjų darbų 
kunui, pasipylė interpeliacijos 
iš socialdemokratų, paklausi
mai iš krikščionių demokratų 
pusės. Bet kai ministeris 
kun. Purickis atliko gailestin
gą darbą dūšiai, vaduodamas 
iš kalėjimo Taline kalįnę Ja- 
gomastaitę, tuomet niekas nei 
nevamptclėjo. Kodėl gailes
tingieji darbai kunui smerlqa- 

’ , proteguojami,
Socialdemokrato*

kitko yra sakoma:’
“Kiek mums yra žinoma, 

Amerikos Lietuvių progresy- 
/ vių darbininkų tarpe, egzis

tuoja Agitacijos ir Lietuvos 
Darbininkų Gelbėjimo Fon
dą^. Kadangi prie to fondo 
yra prisidėjusi ir Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Vytau
to Pašclpinė Draugystė su au
ka $25.00 ir šiaip pavieniai jos 
nariai yra nemažai aukavę, 
tai miąėta dr-ja, laikytame 
savo mėnesiniame susirinki
me, gruodžio 28 d. 1921 m., 
po No. 104’ Wallace St., 
Newark, N. J., pakėlė (klau
simą apie to fondo neaiškias 
apyskaitas ir kitokius neaiš
kumus ir po apsvarstymui nu
tarė viešai per laikraštį ‘Lais
vę’ pareikalauti iš augščiaus 
minėto fondo pilnos apyskai
tos ir kilų paaiškinimų, kurie 
draugijai nėra aiškus ir žino
mi.

“1) Augščiau minėtas fon- 
. das garsina įplaukas ir smul

kias išlaidas, bet nebuvo pa
žymėta,kiek pinigų pasiųsta 
į Lietuvą ir kur kitur sunau-į 
dota. z .

“2) Kas tą fondą kontro
liuoja ir kas peržiūri knygas, 
ar tikrai pinigai pasiučiami 
Lietuvos 'J darbininkams ir ar 

‘ jie pasiekia paskirtą vietų?..”

žiau, kad ligšioliniai visi laisvės 
garbintojai tankiausia tėra tik 
žodžiais, gi savo darbais tai tik 
laisvės niekintojai. Taigi j tų 
taip aukštai ‘keliamą laisvę rei
kia žiūrėti be padidinamų stik-

Įvairenybės.
r—

CHICAGOS EI1EKTRINIAI 
TRAMVAJAI.

KLEBONO PAMOKSLAS 
APIE VELNIĄ.

“Draugas” rašo, kad vienas 
klebonas pasakė šitokį pamoks
lą savo pavapijonarųs:

“Jeigu aš bučiau velnias, aš 
jums išrašyčiau ir įspraus- 
čiau blogą laikraštį. Vienu 
žodžiu, aš pelnyčiau vienais 
metais tai, ko per šimtą me
tų neįstengčiau padaryti.
'“O mano broliai, tęsė kle

bonas, veugkite blogo laikraš- 
čia, kaip maro.”

- “Draugo” supratimu, blogi 
yra tie laikraščiai, kurie rašo 
apie kunigų varomus šmugelius 
ir kitus nedorus darbus. Tiesą 
jisai sako, kad klerikalams tokie 
laikraščiai yra taip baisus, kaip 
maras, arba dar baisesni.

Skaitytojo Balsai
[Ui iirvikitas Siame skprtuje 
nuomones Redakcija noatsakoĄ

mi, o dūšiai 
prašyčiau 
redakcijos paaiškinimo.

DEL p. SOCIALISTO 
PRIEKAIŠTŲ.

“NEAIšKUMAI” KOMUNISTŲ 
FONDE.

Brooklyno “Laisvė” išsaupsdi- 
no vienos Newark’o, N. J. drau
gystes rezoliucijų, kurioje sako
ma ,kad komunistų fondas (Agi
tacijos ir Lietuvos Darbininkų 
Gelbėjimo Fondas) išdavė labai 
neaiškias atskaitas iš surinktų 
aukų. Toje rezoliucijoje tarp

“Naujienų” 209 No. (1921 
m.) tilpo mano straipsnis “Del 
laisves Lietuvoje”. Tame straip- 
sny aš išreikšdamas savo min
tis laisvės klausime,. remdama
sis tikrais gyvenimo faktais, pa
dariau bendrą savo išvadų, kad 
tuo tarpu Lietuvoje nėra jau 
taip bloga su laisve, kaip kaiku- 
rie stengiasi nupiešti, kad su ja 
tuotarpu ir niekur kitur nėra 
jau taip gerai, ir galop.pabrė-

Tui savo straipsniu aš anaip
tol neturėjau nei minties teisin
ti esamus dabar Lietuvoj suvar
žymus, tik norėjau Įiabrėžt^ 
kad į tikrenybę nereikia žiūrėti 
vienpusiškai — per padidintus 
stiklus.
Tečiau tūli piliečiai išreikštas 

tame straipsny mano mintis su
prato atvirkščiai ir pasipiktino. 
Tarp jų yra ir pil. Socialistas. 
“Naujienų” No. 261 jis daro ma
no ąsmeniui visai i 
priekaištų, kad aš esąs ii^Smeto- 
nos-Vųkleluąi’O ir žemdirbių 
buožių liogerio; įvelia Mikuckį; 
prikiša man norą mulkinti dar
bininkus, ir galop meta spėjimą, 
beg aš tik Rusijoje nekomisara- 
vęs ir tt. i

Ant tų vieų Socialisto man 
priekaištų aš tegaliu pasakyti 
štai ką. Pirmiausia, Smetona 
su Voldemaru nėra man drau
gais nei idėjos nei asmeųiais, o 
jei aš rašinėjau į “Liet. Balsą”, 
tai lik dėlto, kad šiuo laiku Lie
tuvoj nėra laikraščio (išskiriant 
“Socialdemokratą”, bet gi jis 
permažas), kur butų galima lai
sviau rašyti įvairiais klausi
mais. Tai aš, kaipo bepartinis 
ir nebūdamas suvaržytas nei 
partijų programais nei kokiais 
tikybiniais kanonais, nešikai tau 
sau jokiu prasižengimu rašinėti 
straipsnius kad ir skirtingesnių 
pažiūrų laikraščiams. Tebegy
vendamas Rusijoj neiškenčiau 
nerašęs ir patiems raudoniau- 
siems bolševikams, ir rašiau ne 
teisindamas buožius, bet apie ge
ležinkelio darbininkų nepaken
čiamą buitį; tečiau nedėjo, nors 
žodžiais dedasi darbininkų kla
sės išvaduotojais.

O kai dėl priekaišto darbinin
kų mulkinimo, tai tą aš skaitau 
šlykščiausiu šmeižtu, nep gi tik
renybėje mano visi tikslai ir 
troškimai iškovoti liaudžiai kuo- 
gėriausios padėties ir kaip su
pratau ir pajėgiai), dirbau nere
tai nuskriaųsdamas ir kenkda
mas savo asmeniškiems reika
lams. y

Nebesigilindamas ginčuose su 
piliečių Socialistu dėl kitų pa
darytų man priekaištų, turiu pa
žymėti, kad jeigu. Tamsta iš
tikimųjų esate socialisas, tai tokie 
nieko nepamatuoti įtarimai bei 
spėliojimai visai nepritinka.

— Pet. Klimkai 
Kaunas 1-12-1921 m. I 
-_______ 8---------------—-------- V

Chicaga pasižymi savo did
žiulėmis Įstaigomis teikiančio
mis visokių patogumų miesto 
gyventojams. Tarp tų yra 
elektros gaminimo Įstaiga. 
Elektriniai Chicaga yra visų 
Įdomiausiu miestu.

Jo elektros bendrovė —t 
Commonwealth Edison Cohi- 
pany — turi didesnę elektros 
.gaminimo sistema negu kitas 
kokis miestas pasauly.

Nuo m. Chicagos 
venlojų skaičius jiadidėjo

gy- 
du

sudarydamos vieną didelę or
ganizaciją elektrai gaminti jr 
jai skaidyti su nauda patiems 
gyventojams.

1893/ m/rėmėjaų skaičius bu
vo 4X52. Dabar 'daugiau kaip 
485,000 namų, dirbtuvių, gelž- 
kclių, kfrautuvių ir kantorų yra 
aptarnaujama.

Pradine Chicagos Edisono 
kompanijos kapitalizacija 1887' 
m. buvo $5OO,OOOį ° pirmuti
nė paskola, įgaliota 1888 m. 
buvo $130,000.

1920 xm. Commonwcalth 
Edisono kompanijos kapitali
zacija buvo .${^2,772,600, ku
rios $51,141,600 Jnįvoi dalinis

neužsipelnytų ir pu«c kartų. Per tų patį kii- 
‘sas išfcmeto- ką Commonwęalth Edisono

skaičius, o
valandos

kompanijos gaminimas padidė
jo 740 kartų.

1920 m. bendrovė pagamino 
elektrinės pajiegos 1,883,570,- 
000 kilovatinų valandų. Šitas 
skaičius yra didesnis negu pa
saulio gyventojų 
vienos kilovatinės
pajiegos užtenka 20 vidutinio 
didumo baltažibėms žibykloms 
žibėti valandų laiko.

Pajiegos gamyklose į didžiu
les krosnių žiotis,kas metai su
pilama daugiau kaip 2,300,000 
tonų anglių — mažne visos pa
ini tos^įš pačios kompanijos ka
syklų — kad perkeltus tvyro- 
mųjų energijų į ekonominę, ne
apsieinamų elektrinę jiegų dirb
tuvėms, elektrines važtos sis
temai operuoti, namams, krau
tuvėms, dirbtuvėms, kanto
nuos, ligoninėms, viešbučiams 
apšviesti ir kitiems didelio mie
sto visuomeninio, verteivinio ir 
pramoninio gyvenimo reika
lams.

Šitas patarnąvimas yra to
kiu dideliu veiksniu miesto gy
venime, kad rodos be jo ne-

astabėlės -
Idi-
sc-

Republikoniškieji “geri 
kai” St. Louisc primena 
nuosius Roosevelto prezidenta
vimo laikus — išalgę bedarbiai 
sustoję ilgomis eilėmis lies mai
tinimo punktais, -Jaukia puode
lio juodos kavos ir sausos duo
nos šmotelio.

taip seniai, tik gog. 25 d., 1882 
m. buvo ČarteriGota Comnion- 
vealth Edisono Komp. prano
kėja, VVestern Edison Light 
Co. šita^ maža bendrovėlė,. su
sidėjusi lik iš 11 vietos fląli- 
ni nkų buvo tik nykštuks prieš 
didžiąją šios dienos Edisono 
šeimą iš daugiau kaip 26,000 
dalininkų.

Bendrovė gavo teisę įgalio
jančią ją skaidyti elektrą pO 
visą to laiko Chicagos miestą
1887 m.; šita teise buvo gau
ta ir j oš pranokėjos tais pa
čiais mctliis. šita pastaroji 
bendrovė pastatė savo pirmą 
gaminamąją stotį po num. 139 
Adams gat. (dabar 120 W. 
Adams g.)/ iš kurios pradėjo 
pardavinėti elektrą rugpiuty,
1888 m. 1898 m. Chicagos , 
Edisono komp. vedėjas paėmė 
kontrolę ant Cominonwcalth 
Edison komp., kuri 1907 m. 
tapo suvienyta su Chicagos 
Edisono komp. ir dabar pada
ro Gommonwealth Edison 
komp. Ilgainiui prie šilo jung
tinio kamieno prisidėjo dešim
tys kitų mažų ir nepelningų 
gamyklėlių, f išsimėčiusių po 
200 ket. mylių Chicagos plotą,

los ir vertybės popieriai.
Didžiaystš elektros gamin- 

tuvas visoj sistemoj 1888 m. 
buvo apie 80 kilovatų,t tik žai
slas prieš dabar vartojamus di
džiuosius ga mintu vius, duo
dančius 35,000 kilovatų.

1889 ,m. Chicagos Edisono 
kompanijos įplaukos iš elek
tros pardavinėjimo siekė $105,- 
700. 1920 m. Commonwealth 
Edisono komp. įplaukos „.siekė 
$35,317,134.

1920 m. šita kompanija iš
mokėjo visokiais mokesčiais 
ir atlyginimais miestui $3,140,- 
000. „ 1 c

Chicagos elektra yra gami
nama keliose didelėse gamyk
lose, kurių svarbiausiomis yra 
Fisk gatvės stotis prie W. 22 
ir Fisk gat. greitumu 230,000 
kilovatų; šiaurvakarinė stotis 
ties Boscoc gat. ir California 
av., greitumu 165,000 kilova
tų ir Quarry gatvės stotis ties 
W. 25 ir Ųuarry gatvėmis, grei
tumu 84,000 kilovatų. Calu- 
met stotis, ant vakarinio Calu- 
meto upės kranto arti Com- 
mercial av, ir 100 gat. naujai 
statoma, kuri turės greitumą 
180,(M)0 kilovatų. Be to * kom
panija turi kitų gaminamųjų 
stočių ir 58 pusstotis išmėty
tas po Visą miestą.

Kada naujoji Calumeto sto
tis bus užbaigta, tai kompani
ja įstengs pagaminti didesnę 
elektrinę arklio pajiegą negu 
pagaminamoji Niagaros Krio

klio. /

Kodėl Socializmas 
Neįvyksta

— Sakoma.
— O, tamsta, bKLyfa perdedama. Aš nesu 

tikras tame, aš tik manau taip. Tai reikia daug 
aiškinti.

—i Aš suprantu, kad tai tu esi susekęs ši
tų sąmokslų.

— Taip, tamsta.
— Gerai, sėskis ten, — tarė bankininkas. 

Arti lovos stovėjo kėdė, bet Petrui matės, kad 
'nebus., garbu per arti atsisėdus, tatai jis pa-
traukė jų truputi toliau ir atsisėdo ant jos pry? ^uUoda; 
šakinės briaunos/ šešių colių, vis tebcĮaikyda- jie skc

mą tai klasei, kuri stoja už šalies tvarką, pa
žangą ir kultuvą. — Tas turi būti sustabdyta, p. 
Akermanai! — sušuko jis puikiu jausmo nu- 
davimu; ir senis bankininkas kinknojo galva. 
Taip, taip, turi būti sustabdyta!

— Taigi aš pasakiau sau, — tarė Petras, 
— aš eįsiu ji! ištirsiu tuos vyrukus. Ir aš pra
dėjau lankytis į jų susirinkimus ir mažu pa
mažu apsimečiau busią aš atviriau; ir aš jums 
pasakysiu; p. Akermanai, kad musų policija 

; ji nežino, ką šitie, agitatoriai daro, ką 
jie^skclbia. Jie nežino, kaip jie valdo nepasi-

mas skrybėlę rankose ir nervuotai glamžyda
mas jų. — Pasidėk skrybėlę, — nekantriai pa
sakė senis. Petras pakišo skrybėlę po kėde ir 
tarė:

tų visa aš daug maža žinau. Ko aš noriu, tai 
žinoti apie šitą sąmokslą prieš mane. Papasa
kok man, kaip tu susekei jį.

Ir Petras papasakojo, žinoma, padailinda
mas, kiek tas p. Akermanų lietė — tie vyrai 
visuomet kalbėjo apie p. Akermaną, jie ypa
tingai neapkenčia jo.

— Bet kodėl? — šaukė senis. — Kodėl?
, — Jie mano, kad tamsta kovojate prieš 

juos, p. Akermanai. 1 \
— Bet aš nekovoju! Tas netiesa!
— Ve, jie sako tamsta davėte pinigų, kad 

gal tam-

Atsiprašau tamstos.
M1 . *

SENASIS plutokratas buvo silpnas ir ser
gąs, bet jo protas buvo sveikas ir jo al^ys 

tartum kiaurai perskrodė Petrą. Petras pa
mate, kad jis turi būti labai atsargus — 
žiausias išsišokimas bus pragaištjngdš\

— Klausyk, Gudžai, — pradėjo senis, — 
aš noriu, kad tu man viską papasakotum apie 
tai. Visų pirmiausia,' kaip tu patekai tarp tų 
Raudonųjų? Pradėk nuo pradžios.

Petras papasakojo, kaip jam teko susido
mėti radikalų darbuote,* ypatingai pabrėždamas 
šitų Raudonųjų pavojingumą ir savo ištikimu-

- ' Petras ėmę smulkmeniškai pasakoti apie 
visuomenines revoliucijos propagandą, apie są
mokslus prięš įstatymus ir tvarkų, .prieš tur
čių nuosavybę ir net prieš jų gyvastis. Petras 
pastebėjo, kad seniui panorėjus nugerti gurk
šnį vandens, jo ranku taip drebėjo, kad jis maž
ne išlaistė vandenį; ir dabar telefonui vėl su
skambėjus, jo balsas tapo gergždus ir {sakin
gas.—«‘Aš suprantu, kad jief prašo laido tiems 
vinims. Klausyk Angusai, tai yra jpašityčioji- 
mas! Mes nei' girdėti nenorime apie tai! Aš’no- 
riu, kad tu tuojaus pasimatytam su teisėju* ir 
butam tikrai užtikrintas, kad )tie vyrai bus lai
koma kalėjime.

Po to Seniui bankininkui vėl užėjo kosė
jimas. — Klausyk, Gudžai, — tarė jis apie

sla atleiskite man?
vadina tamstų

— Jie tamsta 
velniu”. Jie vadina 
ko^- Miesto Karaliumi.

*

—• Karaliumi! —• % 
^vokia nesąmonė! Gudžai,

žinoma. .
vadina “vyriausiu piniginiu
tamstų finansiniu Ameri-

sušuko bankininkas. — 
, tai kvaila laikrašti

nė kalba! Aš biednas žmogus šiandien. Du tu
zinai Žmonių * šiame mieste yra turtingesni už

uis vėl užsikosėjo ir bekosėdamas taip pavar
go, kad atsišliejo į priegalvius kvapui atgauti. 
Petras pagarbiai'lauke; bet, žinoma, senis jam 
neapdumė akių. Jis savo gyvenime daug kar
tų vedė derybas ir girdėjo žmones sakant, Lu
pią jie pavargę, ir be galės. , • . .• • • * . ..tt. :,

*

Dr. John II. Kellog, nors yra 
gilus mokslininkas, neseniai pa
rašytą savo straipsnį šiurkščiai 
užvardino, “Kvailių gadynė”. 

, Mokslininkas neprivalėtų bū
ti šiurkštus, y r

Bet žmogui, tur būt, retkar
čiais yra leistina būti žmogiš
ku. Vienok, straipsny šiurkš
tumo nėra, išskyrus antraštę, 
kurią jis paėmė išįCarlylės api
budinimo Anglijos žmonių —• 
“daugiaūsi kvailiai”.

Daktaras sako, kad armijos 
protiniai ištyrimai, padaryti su 
1,600,000 jaunų vyrų tarp 21 ir 
31 metų amžiaus, parodė, kad 
vidutinis tų vyrų protas yra to
lygus normalio Į3 metų vaiko 
protui. '

Paikšų ir bepročių neėmė, bet 
jis sako, kad vienas iš kiekvie
nų 39 vyrų, kurie būva paimti, 
buvo paiktclėjęs — o trylikme- 
tinis vidutinumas gauta be kvo
timo aiškiai neprotingų ar be
pročių.

Tas, žinoma, nėra jokis prie
kaištas kareiviams.

Ištyrus likusius gyventojus;
— kurie nėra aiškiai neprotingi
— gal butų gauta tas pats.

Be to, tyrinėdami visus žmo
nės —' įskaitant aiškiai nepro
tingus — eidami šitais skaitme
nimis, gautume apskritŲ viduti 
nį protingumą daug Žemesnį, 
negu normalio 13 melų vaiko.

Jei šitie apskaitymai yra tei
singi, tai tas aiškiai pasako, ko
dėl socializmas lig šiol nėra įve
stas. — (Milwaukee Leader).

SKAITYKIT IR PLATINKIT
A TT T T V M O Q»>
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Panedėlis, Sausio 9 d., 1922

Prikiša gelžkeliui “teisė 
t?” apgavybę

parciški-

tarybai 
svarbos

Buvušfc Racionalūs Karo 
Darbo Tarybos pirmininkas ir 
gelžkelių tarnautojų teisininkas 
Frank P. Walsh, Gelžkelio Dar
bo Tarybai vagonų taisymo da
lykuose suteikė tokį 
mą: > /

“Bylos pavedamos 
turi kuo didžiausios 
darbininkams, gelžkelio darbo 
tarybos ir visuomenės sveiku
mui.

Nuo gelžkelių darbo tarybos 
įsteigimo dienos šitos šalies 
'gelžkeliai, vedami T. De VVitl’o 
Cuyler’o (pareiškusio tarybai, 
kad jis nėra prityrusis gelžkeli 
ninkas, o-tik bankininkas tei
sininkas, kuris nieko neišma
no apie gelžkelio vedimą) pa
sigriebė kiekvieną finansinį pa
togumą gelžkeliains einant 
Transportacijos aklu, vesdami 
atkaklią kovą prieš kiekvieną 
įstatymo išlygą, suteikiančią 
patogumo visuomenes, ar gelž- 
kclių tarnautojų apsaugojimui.

. v

“Jei gelžkelių tvirtinimai yra 
teisingi, tai šalį laukia nema
tyta ir pavojinga padėtis, čar- 
teriai išduoti šalies gelžkelių, 
korporacijoms teikia dideles ir 
pelningas privilegijas korpora
cijoms ir deda sunkias atsa
komybes bei priedcrnu's.

“Jei gelžkelių kompanijų 
tvirtinimas ' yra teisingas, tai 
jis parodo <|idelį visuomenės 
suviliojimą ir nudėjimą lųe- 

fkais vienos svarbiausių funk
cijų, už kurias valdžia teikia 
gelžkelių kompanijoms^gyvybę 
ir aj^ųuigąl

“Kad išvengus 
ei jos aklo išlygų, 
tarnautojams ir 
gelžkeliai drąsiai 
jie didelę jų . čartoriu uždėtų 
ant jų savo priedermių ir 
funkcijų dalį yra perleidę. Jie

patogių jų 
visuomenei, 

tvirtinu kad

Sugrąžink «enų laikų sveikata. 
linksmumą Pabadyk tinginei jak- ;; 
nas. Atlik&i lengvu vėmimu NA- \ 
TURĖ S LAW1AX. mėlyna® 25. 
bakselia Gvaraatuotes.,

ST—....................... ........

DR. VAITŪSH, O. D.
Lietuvis Aktų 

Specialistas
akių įtempimą, kuris 

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo,* nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuim-a kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į. 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne-' 
dčldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

Ofisai 1553 W. 47th St., kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

galvos skaudėjimą, 
raidės susilieja, 

aidės darosi dvi, 
uždegimą akių,

Jei skaitant ar siuvant alis skau
da, tuomet reikalaukit akinią.

John J. Smetona
Akintą specialistas

180,1 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvės.

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

- —-----
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Nuo slogų, reu
matizmo, suputi- 
mo, dantų skau
dėjimo, galvos 
skaudėjmio ir it. 
Mėginkite mbstį 
“Alberta”, pagel
bės. prisiųskit $1,

Reg. U. S. Pat. Off^> mes pasiųsim.
ALBERTA Co. 5051 So. Ashland A v. 

Chicago, III. 

sako, kad jie perleidę šitas 
priedermes daugybei privatinių 
kontraktininkų, individams ir 
korporacijoms — dauguma gal 
be finansinės atsakomybės ir 
dauguma jų pasirodė neturin
ti pirmesniojo gelžkelinio pri
tyrimo ir visai nesugeba 
svarbiąsias priedermes, 

žrias jie neva apsiėmė eiti.
“Gelžkelių kompanijoms 

vyko sumaišyti savo pėdas dau
gelyje šalies dalių, bet šitak 
nagrinėjimas turi atidengti vi
są suokalbį^ Jei įstatymas ne
pasieks savo tvirta ranka., vi
suomenė pateks lokiam išnau
dojimui, koks buvo/ tik ar
šiausiomis gelžkelinės plėšiky- 
bės <iienomis.

kn-

pa-

Pernai metais gegužio mė
nesį pas TarpvaLstijinės komer
cijos komisiją buvo įrodyta po 
prisieks, kad viename šitų, 
taip vadinamų privatinių, gar
vežių taisymo kontraktų atsb 
tikime be jokių atatinkamų 
varžytinių, buvo išmokėta 
Pennsylvanijos gelžkelio kom
panijos $3,175,000 daugiau ne
gu tas darbas butų kompani
jai atsiėjęs, kadangi visas kon
traktas apėmė tik $4,500. Iš 
to galima numanyti apie tą 
eikvotę ir kyšius esančius ta
me sumąnyme, kurį gelžkelių 
kompanija sakosi sugalvojusi. 
Niekas neskundė kaltininkų ir 
valdžia, ar dalininkai nieko ne
darė tame dalyke, kiek visuo
menei yra žinoma^

“Gelžkeliai bando savo su
galvotais privatiniais kontrak
tais išduoti menamiems pri
vatiniams f kontraktininkams 

darbą, kurį lig šiol! dirbo -apie 
1,000,000 šalies ^^ratelių dar
bininkų jų šapose iželio lai
kymo departamentuose. Jei 
jiems tąs pavyks, tai jie visiš
kai aunančius gelžkelių darbo 
tarybą ir paves jau ir dabar 
per daug apsunkintą visuome
nę begaliniam gelžkelių ir jų 
bičiulių godumui.”

— (The Ncw Majofity)

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

666
201

i j OFISAI:
W. 18th St., Chicago iii
Chambers St., New York. H’

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visą geresniu jų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujieną 
ofise duoda ląivakorčią skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei- 

.„Jtalus. •
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksy.,
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda fiagal 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

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus f savo namą dabar. Kaina stebėtinai 

lema.1 Pagabus išmokesči® planas suteikiama®, jei norita. Mielai 
spkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. Ine.
J619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, UI.

Amerikiečių prekyba su 
Rusais prasidėjo

New York World sako, kad 
“tam tikri kontraktai jau gau
ti iš Rusų Sovietų Valdžios yra 
finansuoti ir planai sudaryta 
atnaujinimui prekybinių santy
kių tarp Jungtinių Valstybių ir 
Rusijos“ suMrinkime laikyta
me už uždarytų durų dauge
lio didžiauąįų Amerikos biznio 
atstovų. Susirinkimas įvykęs 
Commodorč Hotel viešbuty, 
kuriame buvo atstovaujama se
kamos firmos: Henry Clews 
& Co., United States Food 
Products Corporation, įstaiga 
su $ 1(M),000,000 kapitalo; Son- 
neborn A Sons, dųlžiausi Ame
rikos žibalo importuotojai; 
Allicd Drug & Chemical Corp.; 
Manning Stires, advokatas; 
Sebapiro & Sclįiiųiro, Henry 
Fordo sąskaitininkui; Eųuity 
Steamshipu.kompani)a; La PorU 
Products Corp. iš Montrealio, 
atstovaujanti 
ią, kuri veiks 
bankus.

Kanados kapita- 
s per Amerikos

gavęs iš Rusų 
sugrįŽusis iš

Kontraktus 
valdžios tik-ką 
Rusijos amerikietis d-ras Ar- 
rnand Hąmmer. Jis atsisakęs 
plačiau kalbėti apie dalykus, 
bet pasakęs, kad daroma pla
nai finansinimui didelių kon
cesijų Rusijoje.

Privatinės sueigos žmonių, 
lankiusių susirinkimą Coninio- 
dore viešbuty laikoma kas
dien, kurių sėkmėje organizuo
jama bankas išimtinai vien ši
tų kontraktų finansinimui. f

Dro Mammero padarytų su 
Bušų valdžia dviejų kontrak
tų ypatingumu yra tas, kad

DR. A. MONTVID 
Lietavi® Gydytojas Ir ChirargM 

25 Kast VVashingtoa SI. 
balandos: nuo 10 iki 12 ryt®.

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

< Va|indosi nuo 6 iki 8 vakaro 
Kozidencijosytol. Kedzia 7715

NAUJIENOS, CMcggP, m.
jie yra pirmutiniai šitos rų- 

šies, kurie netilti išlygų pri
klausomų nuo Jungtinių Val
stijų pripažinimo Rusų vald
žios. , ■ , .

Vienu šitų kontraktų esą lei
džiama užimti asbestus (ak
meninės vatos) kasyklą Uralo 
Kalnuose nuo Ekateringburgo 
į šiaurę. Kontraktas tęsis 20 
metų ir Rusų valdžia gausian
ti 10 nuoš. gaminių, arba jų 
vertę, užsienio valiuta. Išlygon 
statoma, kad korporacija (ši
tame atvėjy Allied Drug and' 
Chemical Corp. iš Ncw Yorko) 
negauna teųitorinių teisių, su
tinka visus nesusipratimus iš
spręsti Rusijos teismuose ir 
sutinka taikytis prie visų Ru
sijos valdžios patvarkymų, apie 
darbą. Kita išlyga ji turi sam
dyti 50 nuoš. savo darbininkų, 
kurie dirl>s kasykloje, rusus.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus,gavo:
10379—E. Tamuliunaav 
10381—B. Masilinienė 
10385—A. Malevičienė 
10386—0. Žilienė 
10387—V. žilius 
10394—A. KiušaV > 
10399-7-Ž., Ostrauskienė 
10406—J. Taniukas 
10407—J. Taniukas 
10414—E. Zizienė 
10418—E. Stulpiniutė 
10423—O. Riškienė 
10427—J. Valaitis 
10437—O. Bubuliene 
10439—L. Burokai te 
10448—M. Budrik 
] 0446—V. Vaičiulis 
10450—J. Bakšaitis 
10451—J. ‘Monkevič:enė

Gera sveikata, yra didžiausia palaima.
X kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot 

A A dalyką j gerai patyrusio gydytojo rankas, kuris Įįl^ 1 supranta, kaip sugrąžint sveikatą.

toJ/ X Aš žinau kaip
ata Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 

Per kur* ’r nepaisant kiek kartų esate
apsigavę bejieškodami savo sveikatos, esu prl- 

' sirengęs parodyt, ką gero jums galiu padaryt.’
I Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus 

HHHI kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos.
Mano kaina labai žeina ir išlygos prieinamos. 
Patarimai veltui.

Dr. Whitney 175 N. Clark St., Chicago, III.
Tarpe Randolph ir Lake Sts. Ofiso val.tOryto iki 8 vaU vak. kasdie- 

ną. Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki j'vai. po pietų. ‘

EMERALD DAIRY 
Lietuviška Pieninyčia

Užlaiko pastari^uotą pieną ir smetoną. Padaro ge
riausią sviestą, sūrį už pigesnę kainą negu kokia kita 
išdirbystė; pristato į štokus, restauracijas ir į papras- 

-Aus namus. Suteikia aisboksius (Icebox)‘ir ledo kur 
tik reikalaujama.
S. Daugėla 3251 S. Emerald Avė.
Tel. Boulevard 727 Chicago, III.

Federal BoRd & Land Company
Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar telegramais.
Parduoda laivakortes į visą pasaulį.
Parduoda namus, žemes, farmas ir bondsus.

. i „ Venerališkų,'' kraujo, kroniškų, Inkštą

Specialistas ūgy & aį .„es““ “•'>*“ -
DR. J. W. BEAUDETTE

Ofisu Ofisas
Novako Vaistini » B1D0 S. Ashland Ava.
1724 S. Ashland Ava. ant viršaus Banko
Vai.: 2:80—5 ir 8:80—10 P. M. Vai.: 1—2:39 ir 6:80—8:30 P. M. 
Ned.: 2:80—4180 P. M. Nedėliomis iki 2:80 P. M.
Telephonei Carai 464 Telephonea Republic 806

Atsakymai {Jausimus.
Ar gali namų savininkas iš

mesti šeimyną su vaikais iš bu
to- žiemos laiku po 60 dienų 
notos, jei jam randa užmoka
ma kas mėnesis išanksto ir nei 
namams nei žmonėms kaimy
nams nepadaroma jokios nuo
skaudos? — A. M.

i. ■.

Atsakymas. — Savininkas 
negali išmesti iš namų ir po 
60 dienų notos, jeigu jis nesi
kreips į teismą. Bet jeigu jis 
paduos į teismą ir teisėjas pa
sakys, kad nuomotojas turi iš
sikraustyti, tai jis 'turi klausy
ti teismo sprendimo, visviena 
ar tai bus žiemos ar vasaros 
laikas.

SKA1TYK1T Ift PLATŲSK1T

parašais

10457—B. Lažutkienė 
10460—L. Kervas 
10469—M. Užandiene 
10470—M. Jankauskiene 
10472—P. Kmitas 
104&2—A. Daupas 
10488—N. Barauskienė 
l’M91—S. MackeviČ 
10508—P. Kristopaitis 
105Č9—K. Stankevičius 
10509—K. 
1<)516-J).

Stankevičius 
Vilkaitis 
Kriščiuniene 

10520—K. Mikulskiui 
10538—J. Bitaųltėis 

. 10551—J. Kulikauskas 
10576—V. Rakauskas 
S&583—P. Stonis ' 
10589—K. Karkaiienė

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

1439 S. 49th Court, Cicero.
602 Asso’n Bldg., Chicago.

♦ .l *

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

i.
DUODA TEISTŲ PĄTĄRIMUS

K. GUGI5
ADVOKATAS
Miesto ofisai i

127 N. Dearbom SU Room 1111-18 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vietas 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną * vakarą, išskyrus utarrfnką b 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

[TUROPFAN AMERICAN RUREAU
FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved. 
tauriausia siuntimas .pinigų, , 

laivakortės, pašertai ir t.t. .
NO'l AKLUifcAS 

Reni Estą t e,- Paskolos 
Insiirinai ir i.t.

..i,-. - ‘saMbiąi
809 W. 35th St, arti S. Halsted St.

Tel Boulevard 611
Valandos; ) i‘<> 6 kasdiena.

, Vakarais: Utar..>Kel. ir Sub. iki 9 vakare 
Ned.; iki 3 po pietų.

Telephone Canal 2552, 
piet, Ir nuo

JOHN KUCHINSKAS I 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd StM kerti Learitl SL į

Valandos: 4 iki G 
7 iki 9 a

Vada visokias bylas, visuos* 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Bizniu®. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgą- 
žiaus ant lengvą ttiygų.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatam

99 So. La Baile St. Room 824 
Tel. Central 6891!

Valui 512 W. 88rd St., Ckeage 
TaL Yardfl 4681.

S. We BANES 
ADVOKATAS

1311 Rector Beiiding
79 Weat Monroe Street, Chicage, 

Phone Central 2560
Sez. 3214 S. Halsted Si., 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 ratu

Į Tel. Haymarket 8669 "

JOSEPH W.^ GRIGAI* 
Lietuvis Advokatu

Kambarin 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukęe ir Ashland Avė* 
Ofise vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

„ iki 9 vakare.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IK PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearhora SI. 
Randolph 3899 

MAURICE J. GOLAN 
Rea. 1102 S. Ashland Blėdi 

Seeley 3670

Tel. Randolph 2898

/ A. A. SLAKIS
, ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie et. 
Room 1303

Valandos: 9 ryto įįn 5 po pietų

Namų Tei.: Hydf Park 3395
—-------- «----------------—
Phone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKA

General!®
Kontraktorlna fe 

budavotojaa.- 
Budavojame ir tateoata.

1401W. 47th St, Chlcue

PUSEKAINOS
Išpardavimas

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

Kiti siutai ir overkotai iki $45. ,
Turimo pilniausj pasirinkimą vyriš

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

Tattristos pinigų vertė, arba pinigai 
grąžinami.

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

{steigta 1992
S. GORDON,

1415 So. Halsted St.

l SKAITYKIT IR PLATYN 
, “N A U J 1 E N O S”

M^DR. iierzman=^k
UI BOSUOS

>e No. 8818 Se. Habta4 SL
Herai lieturlani itoomae MĮ 

metu kaipo patyrąa ąydytajea. ww- 
rurgaa ir akufteria.

Gydė aitria® Ir chrenilka® Ilgei, 
▼yrą, motam U valkų, pagal ąą»- 
Jaunias metodą* X-Jtay b kltoktal 
alektroa prietalau®.

Ofisą ir Labaraterijai 105 SL 
18th St., netoU risk St.

VALANDOS: Hae 10--12 pieta, 
Ir bu® 6 iki 8 yal. vakarai*.

J 8110 *rbt8®!,
( 951 - Dr»rer 41M

GYVENIMAS: 8813 S. Halsted SI.

< T. Pullman 5499

A. SHUSHO 
AKUŠERIU

Tunu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
ri u ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, [JI.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

< OflUM

Chicago, IIMboIb.
Specialistai džiovas

Moterišką, Vyriikc fe |

, OFISO VALANDOS] ' 
C 12 ¥at O1*-’ ««• • 1*3 
• vai. po piet ir nuo 7 iki 8:89 vai 
vakaro. < _________

valandos ryto iki 1 vai. po pi*»?
Telefonas Dieze! 2880

Nediliomi® aue 19 vak

Telefi

DR. S. BIEžIS
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X<Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampe® S.

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

TeL I^afayette 4988.1 
\al.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietą.

Tol. Anatdlu 787

na. MARTA 
DOWIATT-SASS.

sagrįU ii Califondjos Ir 
751 tąa save praktikavimą jfe M®, 

52Q8 W. Harrisun Si.
Valandos: 8—12 kasdieną Ir 1 -1 

vakaro Jtekirfant nedildianlu.

Dr. Haurico Kabu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashąnd Avą.
Tel.: Yard® 994

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

--------------- į jį
—-■■■■■- - - - .............. . . . . ________ ,

/*
DR. M. STAPULIONIS
Gydaa hė gydaolią ir be operaciją 

3347 'Emerald Avė.
9 Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakarą 

Tel.j Boulevard 9897
781 W. 18-ta gat. 2 iki g Vak. 

Tol.: Canal 279
.............- - :■

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1121 Bo. Halsted St- Chicage, DL 
kampa® 18th Si.

Phon* Canal B57 z

- --------~..... . Į|
Tek uone Varde 5834

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

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

Telephone Boulevard 5051 ,

Dr. A. Juozaitis j
DENTISTAS ‘

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedll. pagal sutarimą 
1261 So. Halsted St., Chicago, m.

Telefonas: Boulewrd 700

DR. C. Z. VEZELIS
Uetavi| Deatlsta® 

ifllJBoitk Alkiam! Av®^ 

erti 47-I<mi galvot

ASHLAND JEWELRY 
MUSIC STORE /

Deimantai,
Laikrodžiai, j

Auksybė, Co- 
lumbijoą Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi re
kordai.

. ' 4537 S. Asbląnl
At . < l,i< III
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Howato reikalu
Frakcini? ginčas tarp ang

liakasių eina opyn ir jei tau
tinio skilimo bus išvengta, tai 
tas bus nuostabu žiūrintiems

Kapsaso jstah 
kus.

Alexander HowaL smarkus

zidentas priešinasi ne tik Kan- 
saso civilinėms valdžioms už- 
sispyrusioms palaikyti įstaty
mų prieš streikus ir yra paso
dintas į kalėjimų 'neaprėžtam 
laikui Cohimbusč, Kan. už jo 
atsisakymų pasižadėti nešaukti 
streiko tam tikrose kasyklose, 
kur,’ kaip jis sako, kasyklų sa
vininkai sulaužė sutartį, bet jis 
taipgi priešinasi tarptautiniams 
Jungtinių Kasyklų Darbininkų 
viršininkams, kurie įsakė, kad 
paskutinėsės konvencijos įsaky
mas pasiųsti streikuojančius 
darbininkus atgal' prie, darbo 
klausimo išsprendimo laikui, 
butų išpildytas. # a

Kadangi Howat šitų instruk
cijų nepaklausė, tai jis tapo iš- 
mestas ir - valstijine unija, ku
rį taįM) suspenduota, yra per
organizuojama ir’ nariai ragi
nama grįžti prie (larbo, kur 
tik tas yra galima padaryti. 
Sąryšy su Kansaso dalyku, at
sirado kita kliūtis tame, kad 
Illinojaus valstijine unija srtvo 
suvažiavime neseniai Spring- 
fielde nutarė uždėti pagalvinės 
mokesties $1 (X),(MX) savo narių 
tam, kad Kansaso narius pa
rėmus. Jung. Kasyklų l>arbi- 
ninkų viršininkai pareiškė, kad 
šita duoklė yra neteisėta, ir 
pareikalavo, kad Illinojaus val- 
stijiniai viršininkai paliautų 
rinkę pinigus.

Dabar Illinojaus angliakasių 
prezidentas Frank Farrington 
pasipriešino tarptautinės linijos 
prezidentui Levyis’ui ir įsakė 
savo nariams, kad jie rinktų 
lobaus pašalpų Kansaso strei
kininkams. Sekamas žingsnis 
priklauso Lewisui ir jei jis su
spenduotų Illinojaus unijų, ki> 
ri yra didžiausia distrikTine or
ganizacija tarptautinėj, tai tas 
elgesys 'priduotų kuralo lieps
noms ir gal iššauktų sukilimus 
distrik tuose Pennsylvanijoj ir 
vakaruose ir greičiausia sėk
mė butų tokia, kad daugely vie
tinių unijų kiekvienoj valstijoj 
įvyktų vidujinė kova tarp vie
nos ir kitos pusės šalininkų.

Tarp frakcijų plečiasi dide
lis įnirtimas ir laikraštiniai

pilni priekaištų iš abiejų pu- 
- šių. Lewis ir jo draugai tvir
tina, kad Hbwat nėra širdin
ga? puldamas Kansaso įstaty
mą prieš streikus, yra sensa
cijų mylėtojas, radikalas ir tt.,? 
o Kanspso IlliApjaus šalininkai 
sako, kad iLewis yra egoistas, 
autokratas ir* plieno trusto įran
kis. '■

Kada tautine sutartis tarp 
angliakasių ir kasyklų savinin
kų baigiasi ateinantį pavasarį 
ir kada daugybė uždrausties ir 
nuostolių bylų laukia teisme,, 
viltis

n imą 
šių.

sudaryti harmoningų 
prieš visokį pasiprieši- 

nekokia tarp angliaka-

ANTANAS LAURENSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 5 

d. sausio 7:20 v. v., turėdamas 
35 m. amžiaus. Velionis paėjo 
Tauragės parapijos, Ližių kai
mo, paliko moterį Aleną ir sū
nų Franciškų 9 mėnesių am
žiaus. Velionis bus laidojamas 
panedėlį, 9 d. sausjo iš namų 
po num. 1957Canalport Avė. 
į Apveizdos Dievo bažnyčią, iš 
ten - į šv. Kazimiero Kapines. 
Visus gimines ir pažįstamus' 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Alena Laurenskienė.

XDINTJVqj HT JJMA1IVMS

CHICAGOŠ ]|LietiwiuRatBlluBse Musų Moterims.| PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKP NAMAI-ŽEME.

:: ŽINIOS
BttfDGEI’ORT. Moterims ir Merginoms Suknia— 

No. 1260
L. S. S. VIHI RAJONO KONFE

RENCIJA įvyks ncdėlioj, sausio 22 d., 
“Naujienų” name. Pradžia 10 vai. 
ryto. Visi delegatai malonėkite su- 

»sirinkti paskirtu laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti ir naują 
Centralinį Komitetą išrinkti.

J. J. Čeponis, Sekr.
4138 Archer Avė.

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

AGENTŲ ATIDAI
Darbštus, nebijąs darbo gali Už

dirbti $200 iki $400 j savaitę pardavė- 
jimui musų mėlynių (uogų) sodų Flo
ridoj. Geriausia paruavojinvo propo
zicija visoj šaly. Geras komišina-t. A. 
R. Webb Land Co. 527 — 76 West 
Monroe St. Klauskit Carlson.

Sima- 
susi- 

nauja
ŠOLOM Aš LAUKIAMAS 

CHICAGOJ.

Pereitame metiniame 
no Daukanto Draugijos 
rinkime likosi išrinkta 
šiems 1922 metams valdyba: 
pirm. Jul. Racevičia, jo pagel- 

I bininku. JoS. Jakubauskas, nti-
Gaisus ž\dų lašjtojas 1 (arinių rašt. Petras Kenutis; fi 

lom Aš, \irtos ž\dų Lileialinis nansy ra§| ą Kasper; ižd. Jo- 
Draugijos pakviestas, žada at-1 h pctraitis. ku8O9 gIob. K. 
vykti Chieagon apie šio mene- į)(,mereckus lr A(lol|)h Kaula. 
šio pabaigę. Sausio 23, 21( 25 kjs; kyngyno priž. w. Sanku8 
ir 2(> dienomis Gliekmano 1 a- h j- Valančauskas; maršalka 
laee Teatre Ims statomas jo Jonag Bu(]'rius 
naujai parašytas Veikalas Der 
toter Menš“ (Negyvasai Prie progos galima pažymė- 

Pastatyma prižiurę- Ii, kad ši draugija yra labai 
autorius. |daug pasidarbavusi visuome

nės labui su aukomis, k. t. šel 
pime našlaičių ir t. p. Beto ši 
draugija turi nupirkusi nėma-

v v , .žai Lietuvos Laisvės Bonų ir
šeštadienio vakarų | chlfngo Liefcuvių Amiitmfu- 

mo Bendrovės Šerų už $1,(XX). 
Dabar vėl yra pasižadėjusi nu
pirkti auditoriumo šėrų dar už 
$1,000. Mat ši draugija pilnai 
supranta reikalingumų ir nau
dingumą tokios svetainės Chi- 
ciiuos lietuviams.

S. D. Dr-jos narys, J. R.

sias pats

AIRIŲ NUSISTATYMAS.

Pereitų 
įvyko skaitlingi airių susirin
kimai aptarti airių — anglų tai 
kos ratifikavimų. Chicagoš ai
rių vadų tarpe pasirodė dide
lis skirtumas; vieni jų giria šių 
sutartį, gi kiti jų peikia ir ma
to joje Airijos pragaištį.

KRUTAMŲJŲ PAVEIKSLŲ
DARBININKAI UAJMĖJO. RATELIECIŲ VAKARAS

1260

L. S. S. VJII Rajono Centrahnio 
Komiteto susirinkimas įvyks pirma
dienį, sausio 9 a., “Naujienų” name. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Visi Centr. 
Kom. narai malonėkite susirinkti lai
ku, nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. —J. J. Čeponis^, Sekr.

Roseland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės visų šėrininkų me
tinis susirinkimas įvyks pirmadienį, 
sausio 9 d., 7:30 vai. vak. J. Stančiko 
svet. 205 E. 115 St. Visi šėrininkai 
malonėsite dalyvauti, nes įiis susirin
kimas galutinai turės nittart klausimą 
apie įsigijimą svetainės. —Direkcija.

Chicagoš Lietuvių Tarybos metinis 
susirinkimas atsibus Mildos svet. 
utaminke, sausio 10 d., 8 vai. vak. 
Meldžiama atstovus nesiveluoti.

—Valdyba.
. ■ ■■ t

S. A. L. Ex-Kareivių Pirmos Kuopos 
susirinkimas bus pirmadienyj, sausio 
9 d., 8 vai. Ex-Kareivių Knygyne,
4003 So. Marshfield Avė. Visi na
riai ir ex-kar6iviai norintys prisira
šyti malonėkite atsilankyti.

— Valdyba.

PARDAVIMUI
C O A L YARD

PARDAVIMUI didžiausis “CICERO 
COAL YARDAS” 5 lotai, trakės, ofi
sas, seifas, trokai, vežim-ai, 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 už $20,000. 
įmokėti reikia $16,500.1

FEDERAL BOND & LAND
, v. COMPANY 

1439 S. 49th\ Court, Cicero.
666 W. 18th Street, Chicago.

PARDAVIMUI kampinis mūrinis na 
mas ant dviejų pagyvenimų. Taipgi 
ir visas biznis grosernė ir bučernS 
labai geroj vietoj. Atsišaukite 

LUMBARDO BROS.
5159 Kolene Avė.

Arti Archer Avė. w

BARGENAS
Pardavimui lotas ant Emerald 

Avė. ir 33-čios. Atsišaukite pas 
savininką.

S. M. SKUDAS, '
1911. Canalport Avė. s

Percitų šeštadienį susitaikė 
kintamųjų paveikslų mašinis
tai operatoriai su “Movie“ sa
vininkais. Dabar “Movie’“ strei 
ko nebebus. Darbininkai pilnai 
laimėjo. Didesnių teatrų savi
ninkai mokės operatoriams 
$75 savaitei, vietoj dabartinės 
algos $66.75; gi vidumresčiuo- 
se teatrų opera toriams bus mo
kama $80. savaitei. Darbinin
kai reikalavo pakėlimo ‘algų 
ant 15-kos nuošimčių ir jie tai 
laimėjo. Mat mašinistai opera
toriai yra gerai susiorganizavę, 
taigi jiems buvo lengva tai lai
mėti ir be streiko..

šeštadienį, Igruodžio 31, West 
Side Audiloriuine, prie Racinc 
ir Taylor gatvių įvyko Lietu
vių Darbininkų Batelio vaka
ras. Pirmiausiai vakaro vedė
jas perstatė kalbėti tūlų ko-

PILIEČIŲ” ULTIMATUMAS 
UNIJOMS.

Taip/ vadinamas “piliečių“ 
komi tentą, .užvakar atsakyda
mas namų statymo unijų virši
ninkams, parjfiškė, kiyl jis pa
sistengs įvesti Chicagoje 
“open shop” prie namų staty
mo, jeigu šie paskelbs streikų 
ir atsisakys priimti teisėjo 
Landiso nustatytas darbinin
kams algas. Tečiaus yra per
matoma, kad unijų vadai 
ultimatumo nenusigąs ir 
ko reikaluose pasielgs 
kaip matys darbininkams 
naudingiausiai.

trumpai kalbėjo apie laikraš
čius, būtent kokius Jietuvių dar 
bininkai privalo skaityti ir 
remti. Pasak jo lietuviai darbi
ninkai privalo skaityti ir rem
ti tiktai bolševikų lapelius. Pa- 
skun “spykeris 
katarinka” kaž kaip 
už Naujienų ir visokių 
inonių priplepėjo 'nežiūrint ir 
to, kad publika buvo jau pra
dėjus bet čiaudyti. Jam pabai
gus “kalbėti“ prasidėjo vai
dinimas “Knarkia Paliepus“. 
Po vaidinimo sekė dainos. Pir
miausiai dainavo L. K. vyrų 
choras, paskui buvo visa eilė

su savo “šain- Į
užkliuvo

nesų-

sudainavo keletą dainelių mo
terų ir Kanklių mišrus chorai.

Programas užsibaigė apie
12 vai. Publikos buvo nedaug.

—Ten buvęs.

tokio 
strfci- 
taip, 
bus

KETURIOMIS AKIMIS, 
NEGALĖJO NUŽIŪRĖTI.,

Užvakar naktį Louis Dura- 
bonds, 49 metų amžiaus, važia
vo automobiliu su savo trimis 
draugais. Jo automobilius tu
rėjo dvi aki, ir jis pats dvi, 
taigi keturiomis akimis jokiu 
budu negalėjo gerai numatyti 
ir kampe 86-tos gatves ir So. 
Park avė. į ravų įvažiavęs ap- 
sivožė. Jis pats liko ant vietos 
užmuštas, gi jo “frontai“ pavo
jingai sužeisti.*

Policistai tvirtina, kad* jie 
visi buv(^ gana gerai nuo mun-i 
šainės įkaitę. - '

SUGAVO VAGIUS.

Pereitų šeštadienio Vakarų 
policija sugavo tris vagius ir 
pas juos atrado pavbgtų perlų 
vertės $10,(XX). Dabar policija 
spėja, kad jai pasiseks surasti 
navotttus nerius praeita mė-
nesį sumoj $100,000..

VIS DAR TEBEVALO.'

Pereitų šeštadienį atvyko į 
Chfcagų ir pats priverstinosios 
blaivybės galva, Roy D. Ilay- 
nes. Sako, kad jis dabar gal 
griebsis aštriausių priemonių, 
kad apvalius Chicagų nuo 
inunšainės. *

SKAITYKIT IR PLATINKIT
<‘NT A TT T T T? M A Q”

PRIETIKIAI BRIDGEPORTE.

onrhio vakarų
.•Susivienijimo

Po

Pereitą trečia 
įvyko Moterų 
208 kuopos susirinkimas, 
triukšmingo posėdžio ir po ar
batos su pyragėliais grįžo visos 
į savo namutK < . .

Naujai išrinkta pirmininkė ir 
keturios jos draugės leidosi
Halsted gatve linkiu 35-tos gat
ves. Paėjusios pusę bloko fU- 
tiko jus trys vyriukai. Du api- 
blaiviai, o trečias girtas.' Tas 
girtasis tuojaus p lisikabino 

kaip m u-prie musų moterėlių 
sė prie medaus. Viena jų, nors 
mažiausia, bet smarkiausia, 
kirto jam J ausį, taikydama 
taip kad jo nosies nesužeistų, 
nes nenorėjo savo naujų piršti
naičių sutepti. Vyčukas supi- 
kęs sušuko: “God... who soa- 
ked me on the beezer?” Mote
rėlės pasileido bėgti, o vaikė
zas jas vytis. Pabėgę visų blo
kų pamatė ateinant du broliu^ 
lietuvius, kaip ąžuolus iŠ stuo
mens ir liemens. Manė, kad jų 
trubeliai pasibaigė, ‘ 
tau!
kežo ir "norėjo iš jų pagalbos 
gauti, liet musų lietuviai atsa
kė: “Jeigu jūsų neleidžia eiti 
namo, tai grįžkit atgal,“ ir nu
ėjo sau.

Prie 35-tos gatvės moterėlės 
sutiko policistų ir jam apsis- 
kumje. Dėde pamatęs girtų vai 
Rėzų sušuko: “Wliere did you 
get the booze?” Vaikinas pa
sakė. Policistas sužinojęs kur 
galima gauti munšainės, palei
do vaikinų ir. pats nusiskubino 
į tų šalį laižydamas savo- lu
pas. —Margaryta Montviliutė.

bet kas
skunde jos ant to vai-

/ši daili suknia su plačiom 
yėm seka stilių “coat-dress”, 
dabar yra labai madoj, 
suknią iš “Poiret tvzill’ 
arba “serKe”. Ąpvedžiojimas su juos
tele labai pritinka.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 1260, 
sukirptos itflėros 16 metų ir 36 iki 
46 colių pe/ krutinę. Sukniai 36 co
lių mieros reikia SVt jardo 54 col. ma
terijos.

Norint gauti, tolti ii sukniai su
kirpti 'ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa 
Žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus | 
Ironvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais X atsiųsti mums, 
šiaip < užadresavus: NAUJIENOS. 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III. '

................................ ..............................
NAUJIENOS Pattern Dep. 

1739 S. Halsted St., Chicago, 
<*ia įdedu 15 centų, ir prašau 

siųsti man pavyzdį No.. 1260. 
Mieros ...........     motų ....

..... .............. !.....  colių per krutinę

ranko- 
kuris 

Siųkit šią ne”

III. 
»tr

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Vaist.)

PASARGA.
besigarsiKantiems z

Norintieji pasigąrsipt į sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo. i

Klaidos padarytos paskelbime, 
būt atitaisytos i 24 vai.

turi

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

ASMENŲ MOJIMAI
JIEŠKAU I'ovylo Karčausko, taipgi

' ir kitų pasiešviečių. Paeina, Raseinių
I apskr., Sidlavos vai., Vilkaviškiu kai-
mo. Pirmiaus gyveno Liverpoly, (An
glijoj?). Girdėjau, kad pirmiaus gy
veno New Britain, Conn. Jis pats, ar 
kas žinote, meldžiu pranešti. Motie
jus Karčauskis.

£38 W. 51st St., Chicago, III.
-J. ' ■■■■■»■ Lt------U! J1.1 - - 1 EI!

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU susipažinimui senos blai

vos merginos arba našlės apsivedę 
mui. Aš esu našlys, 43 metų am
žiaus, turiu nuosavybę; meldžiu at
sišaukti laišku ar kas kiti skaityto
jai žinot seną blaivą merginą, arba 
našlę, malonėkite pranešti, o praneši
mo l&ias aš sugrąžinsiu stempoir.’S.

M. I. M.
. Box 517

1739 S.- Halsted Str., Chicago, III.

JIESKO PARTNERIU

Svarbus Pranešimas
Visiems lietuviams, o ypatingai 

tiems, kurie dar ne esate nariais 
Fountain Paint Brush kompanijos

■ Turėsime parodą naujo patento išdir
binių, kuriuos išrado musų gerb. lie
tuvis S. Gasparaitis ir paveda mums 
išdirbinėti ir platnti po visą pasaulį. 
Todėl, ateikite į Strumilos svetainę, 
158 E. 107 St. N. W. kampas Indiana 
Avė. ir 107-os gtv. Ten savo akimis 
pamatysite tą, ko pasaulis dar neturi 
ir turėsite progą stoti į musų eilę ir 
darbuotis sykiu. Mums reikės darbi- 
ningų ne šimtais, bet tūkstančiais 
trumpoje ateityje ir bus galima už
dirbti nuo $2,000 iki $10,000 į įnešus. 
Paroda atsibus utaminke, sausio 10, 
1922, 7:30 vai. vak. Įžanga veltui. 
Kviečia visus valdyba.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo, 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš
ties jų teisingumo, ir grąžinti pini-1 
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos fbikalavimams.

panešimai!
Gelbėkim Lietuvos Našlaičiui’.

(hieagos Komitetas Našlaičiais 
Šelpti rengia rankų darbų ir namie 
gamintų valgių ba/arą vasarld 12 <1. 
1922 m. Mildos abiejose svetainėse. S. 
Halsted ir 32-ros gatvės, šiuumi 
kreipiamės į gerbiamą vsijomenę, 
ypatingai ChicagA

JIESKOOARBO
JIEŠKAU darbo prie namm prie 

mažos šeimynos; galiu dirbti nuo 7 
ryto iki G vai. vakare, arba į savo na- 

I mus galiu priimti vaiką auklėjimui. 
Esmu našlė, neturiu nei vieno vaiko. 
Atsišaukite x

A. BILIUNIENfi /
4438 So. Richmond St., 3 fl. užpakaly.

Lafayette 7483.
...........................11,1 . ..................  J1--!-!!! *'.'L1--UM.1

KEIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ ‘

REIKALINGA rtieYgina dirbti už 
ypatingai ChicagA ir kitų miu’i; ir baro ir išnešioti gėrymus. Mokestis 
nvestelių moteris ir mergaites melz- gera, valgis ir kambaris. Atsišaųkit: 
darni paaukauti pagal savo išgalę ke
lis, arba nors vieną kokį Ji-lesnĮ ar 
mažesnį rankų dirbinį ar namie ga
mintą valgį aukščiai, minėtam oaza- 
rui.

Išdirbinius meldžiame siųsti Antra
šu: N. ValančauskienS 3246 S. Hals
ted Str., Chicago, 111. (3-čiosilubos), 
arba, kam parankiaus, atnešti dieno
je bazaro tiesiai į svetainę, kuri at
sidarys 5-tą vai. po pietų.

Siunčiant išdirbinius malonėkite ____ ___________
pridėti savo pilną vardą pravarde ir TaxLČabs didelėn faxi Co. Č " . 
antrašą, taipgi kainą už kiek galima' daryti $125 iki $150 į savaitę. Išmo- parduoti. v-x-- 1— ' <»•«->- ... v. .. . vr.._
ni'j kainos nebūtų pe 
apsunkintų išpardavimo.

—Bazaro Rengimo Komisija.

MARTIN SHALKUS
4839 Ogden Avė. and 48th Ct.

Tek: Cicero 226 <

REIKIADARBININKŲ
VYRŲ

VYRŲ REIKIA: ŠIOFERIŲ AMA- 
tninkų ir paprastų^ darbininkų dirbti 

. Gali pa-

Gcfttina butų kad išdirbi- įtinsime važiuoti 
nebūtų peraukštbs, kad ne latinis darbas.

ir Taxi biznio. Nuo- 
$400 kapitalo reika

linga. Pinigai užtikrinti. 82 W. Wa- 
shington St. Room 525. *

S. L. A. 208 Moterų 
metini balių (šokius^ 
11 d., Aubbrn ParkfM; 
7832 Union Avė. \ —

į <l Kuopa rengia 
sfeųedoj, sausio 
asoyc Temple, 
- Momitetas.

Dramatiško Rahjioz ’ repeticija 
“Dviejų Brolių” įyyksNJpanedėlį, sau
sio 9, 7:30 vai. vak. Meldažio svetai
nė!. Visi nariai būtinai turi atvykti 
Jaiku. —Valdyba.

V|f1 Fountain Paiat Brush M f g. Co. 
šėriuinkai kviečiami susirinkti ketvir
tadieni, sausio 12, Malinausk > bvet. 
N. E. Kampas Halstde ir 19-tni gat
vių. Bus renkama nauja administra
cija. Atsineškite Serus su savim.

—Komlte'as.

REIKIA VYRŲ
Reikalaujame vyrų pardavėjų tarp 

25 ir 40 metų amžiaus. Patyrimas 
ne/eilčalingas, darbas lengvas ir ge
rai, apmokamas. Kuris jieško darbo 
IrTnori įsidirbti sau gerą^ateitį, mes 
tokiam vyrui turimo vietą/'jKlausikte 
B. A. Lemont..

Room 348—29 So. La Šalie St.
Atdara vakarais iki 8:30.

PARDAVĖJŲ reikia, namuose drą* 
tų išvedžiojimui. Geistina natyrusių, 
bet norą būtinai reikalingai patyri
mas. Taipgi prie elektros pritaikomų 
ir reikalingų dalykų. Komišinas. Mu
su kaina sutiks kompeticiją. ROE 
ELECTRIC CO., 3401 N. Paulina St. 
Tel.; Lakeview 6019.

BARGENAS
Pardavimui trumpame laike bučer- 

no ir grosernė su ?utomooil:um, ge
rame stovy j. Pardavimo priežastis, 
savininkas išvažiuot ant fa m i:.

2500 W. 4Cth PI.
-------------------- ----------------------------

PARDAVIMUI grosernė, ge
rų biznį daro; lietuvių apgyven
ta vieta. Atsišaukite

4545 So. Paulina St. i

PARDAVIMUI mūrinis namas ant 
3 pagyvenimų; 6 metai budavotap, vi
sas įtaisymas naujausios mados. .Par
duosiu už $7,800 00. Atsišaukite, v ■ 

SIMANAS ČEKAUSKIS
X 2928 W. 40th PI.

MOKYKLOS
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 

lietuvių kolonijoj. Biznis senas. Par
duosiu pigini. Priežcistį patirsim ant 
vietbsi -

3247 S. Morgan St. ‘
MOKINKIS

Didžiausis Bargenas
Pardavimui didelė bųčemė ir gro

sernė. Yra 4 kambariai pragyveni
mui ir garadžius. Pasinaudokite pro
ga. Vieta jtįpštai lietuviais ir len
kai sapgyventa\ Kreipkitės:

4537 S. Paulina St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, viskas naujai įtaisyta, yra ruimai 
dėl pragyvenimo, gražioj vietoj, viso
kių tautų apgyventa Brighton Park 
kolonijoj. Kartu parsiduoda naujas 
Fordas. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

'3965 Archer Avė.
■ .. t —. .... T

J '
PARDAVIMUI barlicmė su visais 

pirmos klesos įrengimais. Biznis per 
20 metų išdirbtas. Pardavimo prie
žastis, važiuoju į Uetuvą/

4556 S. Paulina St.

PARDAVIMUI daugelis mažų 
vieno arklio ‘vežimų, kurie buvo var
toti Express Company. Kreipkitės:' 
AMERICAN RAILWAY EXPRESS

♦ COMPANY
Klauskit M r. Blifkely.
PARDAVIMUI krautuvė (Žry

Goods) labaį pigiai .
J606 E. 71 SL

Vienos durys į rytus nuo Stoncy 
Island Ave.t

PARDAVIMUI kepykla viso
kios duonos ir keksų prie pat 
lietuviškos bažnyčios.

1434 S. 49 Court 
Cicero, III.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, visokių tautų apgyventa, 6 rui
mai užpakalyj dėl gyvenimo. Pigi 
rerida. Priežastis pardavimo -- ne
sutikimas šeimynoj.

920 W. 14th St.

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj, geras biznis, lietuvių ir airi; ap
gyventa kolonija. Parduosiu visai pi
giai ,nes išvažiuoju į Lietuvą, greitu 
laiku. Savininką galima matyti, tik 
nuo 4 iki 8 vai. vakare.

755 W. 32 St.
PARDAVIMUI greitu laiku pusė 

saliuno. Esu priverstas važiuoti į 
laetuvą. Biznis gerai eina. Atsi- j 
Suaukite greitai, bus trumpame lai-1 
ko ir už pirmą pasiūlymą turi būt 
parduota. Laisnis ir renda užmokė
ta nuo 1 d., lijo menesio. > r

1400 S. Union Avė. «

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toje biznis išdirbtas, su visais įrengi
mais.

Atsišaukite: .
DUKE KUNDED

3901 S. ft’ederal St.

RAKANDAI
EXTRA1 

5 kambarių vi 
kandai turi būti 
syk ar atskirai ' 
nią. Taipgi groi 
ta U kūlele ir di«
recdzina phonoa . 
Viskas gvarautiūpa. Rezidencija 

1922 SfKebus Avė.

1ARGENAS 
įausios 
urnai 
iž tei 
kis.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname: patrinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvinio; 
klesos. dienomis Ir vakarais.'

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

k Master Sewing School
Principalas 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St. 

Kampas Lake St. 4-fl.

P-Ifej E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams. z
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijoj pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St„

Tek. Harrison 1421. Chicago.

Mokinkis dresšmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.

Specialia vakarinis klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau d&sžs.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Krelpkitžs ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdamL

Sara Patek, plrmininkl.

Leveskio Mokykla”
PERSIKĖLĖ

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

3464 So. Halsted gatv, 
arti 35tos gat.

AUŠROS MOKYKLOJ

Antradienj, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokin
to j ąu s Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.

aądoa ra
guoti aut 

pasiuly- 
lanaa priiung- 
dube<tava ep- 
su rekordais.

NAMAEZEME
3001 So. Halsted St 

Chicago, III. i

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mū
rinis namas: elektros šviesa, maudy
nės, aukštas cementuotas skiepas. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
bizniavo namo, Arba ant bučernės. At
sišaukite pas

SZEMUT & LUCAS, 
4217 Archer Avė. ’

FArDAVIMUI mūrinis namas, sa-

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel 
nos istorijos, geografijos, politildnSsPARDAVIMUI mūrinis namas, sa-;

Hunas, Storas, svetainė ir du pasyve-1
nimai ant antrų lubų Parduosiu pi- i Mokinjm0 Td„doi;
K ai. Namas randasi prie .Kdelių Craio 4 „Ianda| 
dirbtuvių, i Pardavimą priežastis, tu- valanda;
riu biznį kitame mieste. Atsišaukite 81V6 flO. HALSTED ST., CHICAGO.

3925 So. Kadžio Avo. ..............................  —.. ....
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3925 So. Kadžio Avė*




