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Suomija ir Rusija pertrauke 
diplomatinius ryšius

I štai kur klerikalai

Chinijai grūmoja sukilimas

Rusija prašo Vokietijos pripažinimo

Rusija ir Suomija pertrau 
kė diplomatinius ryšius.

Prašo pripažinimo

Jau įvyko ir susirėmimų tarp 
Rusijos ir Suomijos kareivių.

LONDONAS, sausio 10. —

BERLINAS, sausio 10. 
sijos sovietų valdžia 
formaliai paprašė 
pripažinimo. Rusija 
pušį panaikinimą 
karo nuostolių.

Bu 
šiandie 

Vokietijos 
siūlo abi- 

atlyginimo

Gautomis iš Helsingforso ži
niomis, vakar tapo pertraukti 
diplomatiniai ryšiai tarp sovie
tų Rusijos ir Suomijos (Fln- 
liandijos). Suomijos ambasa
dorius Maskvoje įteikė Rusijos 
užsienio rūkalų ministeriui no
tą •apie ryšių pertraukimą.

Palei Rusijos-Suomijos rube- 
žių jau įvyko susirėmimų tarp 
Rusijos ir Suomijos kareivių.

Griffith Airijos prezidentas
De Valera ir jo Šalininkai ap
leido seimą laike balsavimo.
Sutartis bus atiduota refe- , 

randamu!. >

i geležinkeliečiu 
streikas.!

Bolševikų 
kalėjimuose

4

50 Socialdemokratą pas 
kelbė bado streiką.

pergabentas į Butirkų kalėji
mą.

Badaujantieji socialdemokra
tai atsišaukia į viso pasaulio 
proletariatą dėl užtarimo ir

■ pagalbos, »■ 1 ■; (
[Paskelbęs šią kablegramą, 

bojševikuojdntysis' Chicągiškis

Bado streikas paskelbtas delei 
nebepakenčiamo padėjimo kalė
jime. Reikalauja teismo 

liuosavi’mo.
ar pa-

šką pastabą: “Šią žinią, kurią 
mums draugas Abramovič at
siuntė per musų korespondentą 
Berline J. Lcščinskį, paskelbia
me jo paties atsakomybe.”].

Chinijai grūmoja sukilimas
Pekino valdžia veikiausia bus 
nuversta, delei jos pasidavimo 
Japonijai šantungo klausime.

WASHINGTON, sausio 10.
(jautosios žinios rodo, kad 

iš priežasties Japonijos laimė
jimo NVashingtono konferenci
joje, Chinija arba 
valdžią, arba joje 
kus civilinis karas.

Vienas iš trijų

gaus naują 
iškils sniar-

išleido 
ragina

' svarbiausių 
karinių ir politinių 
vadovų, Wu Pei Fu, 
manifestą, kuriame

, žmones nuversti naująją Peki
no valdžią už jos išdavingą 
įsakymą Chinijos delegatams 
VVashingtone nusileisti Japoni
jai, ką delegatai griežtai atsi-

Vienas iš Chinijos delegatų 
viešoje prakalboje pasakė, kad 
dabar, iš priežasties nedoro Ja
ponijos veikimo, Chinijojc iš
kils civilinis karas. Karas bus 
plačiai išsiplėtojęs ir bus at
kreiptas * prieš naująjį Pekjho 
kabinetą. ' ‘

Manifestas patvirtina atvirą 
paslaptį Washingtone, kad Pe
kinas įsakė Chinijos, delega
tams nusileisti Japonijai, bet 
jie atsisakė [ai padaryti ir ta-, 
dėl ir įvyko trūkimas dery
bose. ' Į

Chinijos reikalų žinovas Rd- 
bert llarris sako, kad sukilus 
Wu Pei Fu, Pekino valdžia ne
galės išsilaikyti nė trijų dičnų. 
Wu Pei Fu veikia centralinėj

Tada tasis paskelbė savo 
kurį seimas 

Po to sei- 
ienam mėnesiui.

Bolševikai grąžina fabri 
kantams fabrikus.

BERLINAS, sausio 9. (“For- 
vertso” koresp. *kablegrama). 
fterliniŠkio “Tageblatt’o” ko
respondentas telegrafuoja iš 
Maskvos, kad Sovietų valdžia 
išleidus dekretą, kuriuo buvu
siems fabrifentams kapitalis
tams grąžinama atgal fabrikai, 
kuriuos komunistai buvo iš 
jų atėmę. ‘ Išimtis daroma tik 
tokiom didžiulėm pramonėms, 
kaip geležinkeliai, kasyklos 
ctc., kurios pasilieka, ir toliau 
valdžios rankose.

Sušaudymai/
/ . ,{ -ve *

Tambove tapo sušaudyti pen
ki žmonės: trys oficieriai, vie
nas notaras ir vienas agrono
mas. Jie buvo įtarti kaipo 
kontr-revoliucionininkai.

400,000 dirbtuvių darbininkų 
svarsto apie paskelbimą streiko 

prieš darbo tarybos 
nuosprendį.

Prancūzai šiaušiasi.
Nnenori priimti pakeitimo 

kontribucijos mokėjime.

Anglija priešinasi sąjungai
4

senai yra sukilusi prieš Pekiną. 
Dabar prie jos prisideda ir cen- 
tralinė Chinija. Belieka tik 
šiaurinė Chinija, kurią valdo 
reakcionieriai. Bet puolus Pe
kino valdžiai turės išsinešdinti 
iš valdžios ir reakcionieriai. Iš
rodo tad galimu, kad Chinija 
vėl susivienys į vieną valstybę, 
tik su daug pažangesne vald
žia.

KONSTANTINOPOLIS, sau
sio 10. — Turkijos nacionalis
tų seimas Angoroje vienbalsiai 
ratifikavo draugiškumo sutartį 
su Ukraina. Tą sutartį pasira
šyta pereitą ^savaitę Angoroje.

į “Socialdemokratas”
Musu draugą savaitinis laikraitls 

ii Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose

DUBLINAS, sausio 10. fc— 
Airijos prezidentu šiandie vien
balsiai tapo išrinktas , Arthur 
Griffith. Jį išrinko sinn fcine- 
/rių seimas Dail Eireann, No
minavo jį Collins.

Kada nominuota Griffithą 
kandidatu į prezidentus, pašo
ko de Valera ir paklausė, ar 
Griffithaš veiks kaipo “Airijos 
respublikos prezidentas“. Grif- 
fithas į tai atsake:

“Aš turėsiu tas pačias galias, 
kokias turėjo ir mano pirmta- 
kunas, p. dc Valera, iki ofici- 
aliniai ne pradės Vbikti Airijos 
Laisva Valstybė.“

Tuojaus iš de Valeros šali
ninkų pusės pasipilė niekini
mai Griffitho. Po ilgų pasiko- 
liojimų, kada prieita prie bal
savimo, vėl pašoko dc Valera 
ir pareiškė, kad jis negali pa
silikti seime kada eis balsavi
mas už Griffithą. Ir tildą jis 
ir^ jo šalininkai demontsraty- 
viai posėdį apleido.

Pasilikę delegatai vienbal
siai išrinko Griffithą preziden
tu.
kabineto sąstatą, 
tuojaus užtvirtino, 
mas užsidarė

Griffithaš savo kalboje pa
sakė, kad Anglijos-Airijos tai
kos sutartis bus atiduęta vi
suotinam žmonių j* balsavimui 
greičiausiai galimu laiku, kada 
bus renkamas < naujas Airijos 
parlamentas. Griffithaš iri 
dabartinis seimas veiks tik iki 
tol, kol susirinks naujas parla
mentas, išrinktas visuotinu bal
savimu ir nuo tada oficialiniai 
pradės veikti Airijos Laisva 
Valstybė. Pranašaujama, kad 
rinkitnai bus labai triukšmingi 
ir kad de Valera ir jo šalinin
kai ves labai smarkią kovą, kad 
laimėjus naujuose rinkimuose 
ir paskui atmetus sutartį.

Collins, kuris dabar bus fi
nansų ministeris, numato nai^ 
ją pavojų Airijai, būtent iškili
mą joje anarchijos. Jis sako, 
kad de Valeros šalininkai jau 
dabar griebiasi teroro ir prie
vartos priemonių prieš taikos 
šalininkus ir jeigu taip tęsis 
ir toliau, tai visoje šalyje pasi
darysianti dideliausia anarchi
ja. Jis todėl kviečia de Vale
ros šalininkus nustoti tai da
rius, het kooperuoti su vald
žia.

Airija tikisi, kad dar šiemet 
ji bus priimta tautų sąjungon. 
Paduosji aplikaciją kaip tik 
oficialiniki, pradės veikti Airi
jos Laisva Valstybės.

PARYŽIUS, sausio 1 0. —At
stovų bute šiandie buvo smar
kiai kritikuojamas premjero 
Briand sutikimas palengvinti 
Vokietijos kontribucijos mokė
jimą', reikalaujant mažiau pi
nigais mokėti ir sutinkant pri
imti daugiau prekių.

Eina gandų, kad ir kabine
tas taipjau nesutinka su nau
jai išdirbtomis kontribucijos 
mokėjimo sąlygomis. Mano
ma, kad' vyriausioji taryba tu
rės išnaujo apsvarstyti savo 
nuosprendį ir galbūt jį perkei-

Dabartiniu nutarimu, Vokie
tija turėtų užmokėti į metus 
720,000,000 auks. markių pini
gais, o likusią tų metų dalį už-

CHICAGO. — šiandie 
laikomas slaptas gelež 
dirbtuvių darbininkų unijų vir
šininkų susirinkimas, kuriame 
svarstoma apie nesenai paskel
btą geležinkelių darbo tarybos 
nuosprendį, kuriuo geležinkelių 
dirbtuvėse įvedama darbas nuo 
^štukių, taipjau kontrabandos 
Kelių įvedimą tose dirbtuvėse 
“open shop“. Susirinkimas 
buvo laikomas ir vakar.
' Nė vienas viršininkų nesa
ko, kas tame susirinkime,buvo 
svarstoma ir kas buvo nutarta, 
taipjau koks viršininkų nusis
tatymas. Bet jie sako, kad 
nieko nebūtų stebėtino, jei bu
tų paskelbtas ir streikas. Kiti 
sako, kad prieš paskelbiant 
streiką galbūt bus < padarytas 
visuotinas narių balsavimas 
streiko paskelbimo klausime.

Prezidentas Hardingas pas
kiro prekybos šrk rotorių Ho- 
over daryti viską, kas tik yra 
galima, kad išvengus šio gele
žinkeliečių streiko.

Jei ir kiltų streikas, 
liestų vien geležinkelių 
ves, nes tik jas vienas
tarybos nuosprendis tepaliečia. 
Traukinių darbininkų nuospro 
dis nepaliečia ir todėl, žinoma, 
jie streike nedalyvautų.

jis pa- 
dirbtu- 
darbo

tos sumos gautų 530,000,000 
auks. markių savo dalies.

jKita Paryžiaus žinia sako, 
kad Francijos kabineto susi
rinkimas, kuriame pirmininka
vo
nai užgyrė naująjį kontribuci
jos mokėjimo pieną).

prezidentas Millcrand, pil

Illinois angliakasiai panaikins 
ases'mentus Kansas angliakdsių 

parėmimui.

WASHINGTON, sausio 10. 
— United Mine Workers Jour
nal redaktorius Searles pa
skelbė, kad angliakasių unijos 
valdyba gavusi žinių, jog- Illi- 
neds angliakasiai panaikinę savo 
sumanymą uždėti ant kiekvie
na nario assesmentų po $1 į 
mėnesį parėmimui streikuojan
čių Kansas angliakasių.

4 vaikai užmušti.
11VAN WERT, Ohio, sausio

— Keturi vaikai liko ant vie 
tos užmušti ir virš 20 sužeista 
tavoriniam traukiniui užvažia
vus ant omnibuso, kuriuo tie 
vaikai buvo vežami į mokyklą.

5 žuvo nuo degtinės.
HOBOKEN, N. /., sausio

— Penki žmones 
šiandie išgėrę nuodingos degti
nės, kurią, manoma, jie gavo 
nuo jurininkų.

10. 
pasimirė

LON(IX>NAS, sausio 10.---
Patirta, l$a<l Anglijos kabinetas 
atmetė pasiūlymą kurti sąjun
gą tarp Anglijos ir Franci jos 
bendro gynimos tikslais, žinia 
nėra oficialmiai patvirtinta. 
Prašant premjerui Lloyd Geor
ge kabineto nariai pasiuntę sa
vo nuomonę apie tą sąjungą, 
apie kurios įkūrimą dabar 
svarstoma Cannes susirinkime. 
Ikišiol Anglija tik sutikusi už
tikrinti pagelbą Francijai, jei 
Francija bėgyje 10 metų laiko 
butų be - priežasties užpulta 
Vokietijos. Tečiaus Anglija pa 
silaiko sau teisę 
priežastis.

Valdininkai sako, kad pakvie t
t imas‘‘ Rusijos dalyvauti • eko
nominėj konferencijoj gali bū
ti skaitomas kaipo formalinis 
pripažinimas sovietų valdžios. 
Manoriia, kad konferencijoje

BERLINAS, sausio 9. 
cągos žydų “Forverįso“ 
pondento Leščinskio kablegrd- 
ma). Garsusis “Bundo“ vadas 
d. R. Abramovič gavo šiandie 
iš Maskvos telegramą} datuotą 
sausio 5 dieną, kuria jam pra
neša, kad 50 socialdemokratų 
(menševikų), kurie laikomi 
Butirkų kalėjime Maskvoj, pa-, 
skelbę bado streiką.

Kalinamieji socialdemokratai 
reikalauja, kgd “Čekos“ nus- 
prenclimas (išvaryti juos į Ta
škentą (Turkestaną, Azijoj) bu 
tų panaikintas ir areštuotieji 
sociąjlisku kad butų arba palei
sti, arba atiduoti teismui.

Bado streikas tapo paskelb
tas prieš Socialdemokratų par
tijos centralinio komiteto no
rą. Kąliniai, dėl savo sunkaus 
ir nebepakenčiamo padėjimo, 
įpuolė tiesiai desperacijon, o 
todėl nusitarė badėti iki galo, 
tai yra arba badu mirti, arba

korės-

Rengiasi rinkimą kam 
panijai.

WASHiINGTON, sausio 9.— 
Republikonai stropiai rengiasi 
prie busiančių kongresinių rin
kimų. Jie nujaučia, kad jie ga
li šiuosę rinkimuose pralaimėti, . 
tad vienatiniu jų dbalsiu bus: 
laikykitės ir remkite preziden
tą Hardingą. O patvirtinimui 
td jie bers pinigus saujomis. 
Teismui nusprendus Newberry j 
byloje, ka<l kiek norima, tiek 
galima išleisti rinkimams pi
nigų, ateinančiuose rinkimuose 
nebus gailimąsi pinigų. Jie 
tikisi surinkti didelį fondą ir • 
paskui viską paskandinti auk
se. Jie koyps ir prieš sau ne 
prielankius republikonus. Ypač 
bus dedama didelių pastangų 
kaip nors sumušti Wisconsino 
senatorių LaFolette, kuris 
daug pažangesnis už kilus 
publikomis ir nuolatos su 
kertasi.

yra 
re- 

jais

spręsti apie

dangi Leninas delei tūlų prie
žasčių nenorįs važiuoti Itali
jon.

Newberry vėl ginasi.
WASHINGTON, sausio 9.— 

Senatorius Thomas A. New- 
berryv šiandie laikė , senate ilgą 
prakalbą, kad save apginus 
nuo Fordo kaltinimų, kad jis 
nusipirko vietą senate. Fordas 
taipjau reikalauja pašalinti 
NeNvberry iš senato.

Newberry kaip tik įmanyda
mas teisinosi, kad jis nieko ne
žinojęs, kad tiek daug pinigų 
leidžiama, kad pinigai išleisti 
teisingam dalykui ir kad jokių 
pdpirkimų nebuvę. Jis betgi 
prisipažino, kad vien rinkimų 
kampanija jam atsiėjo $195,- 
(XX>. Pradžioj kalbos jis pasa
kė, kad į niekučius klausimus 
jis galėsiąs atsakyti, bet ka-’ 
mantinejimu nepakę'sias ir į 
kai na n tinę j a n či u s k 1 a u si mus 
neatsakysiąs. Betgi po prakal
bos tuoj apleido senatą, apsup 
tas repuhlikonų, ir visai į 
klausimus ncaĮsakinėjo.

Tarp paskelbusiųjų bado 
streiką randasi šie žymiausieji 
Socialdemokratų partijos ir 
“Bundo“ vadai: Fiodoras Dan, 
stambus d^buotojas nuo 1895 
m.; Ježovas (tikrasai vardas jo 
Boris Cederbaum, brolis social
demokratų vado L. Martovo ir 
žymiMų revoliucionininkų dar
buotojas nuo 1871 m.); Švar
cas, Maskvos socialistines aka
demijos profesorius; Judinas— 
jo tikrasis vardas Aizenštat, 
pirmininkas socialdemokratų 
partijos ir “Bundo“; Svetickis, 
Aronsonas, bundistų vadai, ir 
Nikolajevskis.

Dauguma jų sėdi kalėjime 
jau vienuolika mėnesių. Bundi- 
stas Aronsonas jau ištisą savai
tę badavo Ori oi katorgos .kalė
jime, iš kur jis nesenai tapo

Mušis su fascisti.
LONDONAS, sausio 10. -J 

Iš Milano pranešama, kad kru
viname mūšyje ties Carrara 
tarp faącisti ir komunistų, 
trįs žmonės liko užmušti ir 
daugelis sužeista. Kada kara
binieriai bandė įsimaišyti, jie 
buvo apšaudomi. Po mūšio se
kė masiniai areštai.

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

ryto iki 2 vai. po piet.

3 mirė nuo kiaulienos.

PINIGU KURSAS.
Vakar, sausio 10 d., užsienio pini

gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25.000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos, 1 svaras sterlingų—$4.23 
Austrijos 100 (kronų ..................  3c
Belgijosu.100 frankų ........  $8.02
Danijos 100 kronų ............... $19.89
Finų 100 markių ................... $1.95
Francijos 100 frankų .... ..... v $8.32
Italijos 100 lirų........................ $4.33
Lietuvos 100 auksinų ............... GOv
Lenkų 100 markių .................. 8 % c

• Norvegų 100 kronų ........... $15.62
Olandų 100 guldenų ........... $36.85
Švedų 100 kronų ............... $25.00
šveicarų 100 frankų ...........  $19.36 -.{„i,-
Vokietijos 100 markių ........... 60dninKO‘

SANTA BOSĄ, Cal., sausio 
11. — Trįs žmonės mirė ir trįs 
sunkiai susirgo pavalgę namie 
rūkytos kiaųlienosKjkurkų delei 
netikusio išrukimė pasidarė 
nuodų. *' /

--------1---- y.f
Japonijos diplomatas mirė.
TOKIO; sausio 11.

Japonijos premjeras markizas 
Okuina pasimirė vakar ryte. 
Jau buvo paskelbta pėtnyčioj, 
kad jis mirė, bet paskui kiek 
atsigavo ir dar sulaukė utar- 

i >

uvęs

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

’ NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St.,x Chicago, BĮ.
BRIDGEPORTO SKYRIUS

3210 So. Halsted St., Chicago, UI.

. Ak /• ■ k\j*> f • *
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Uždraustis darbdaviams
Streikuojantieji New Yorko 

Rlokmeikeriai apturėjo pradi
nę uždraustį svarbiausiai darb
davių draugijai pramonėje. Įsa
kymas remiama teorija, kad 
draugija savo elgesiu vesdama 
savo narius prie šmotinio dar
bo sistemos ir 49 valandų dar
bo savaitės įvedimo, priešin
gai įstatymui, daro suokalbį 
laužymui kuopinės sutarties 
pramonėj, kuri teikia savaiti
nį darbų ir 44 valandų darbo 
savaitę ir dar turi apie šešis 
mėnesius laiko. <

Šituomi draudžiama draugi
jai sava nutarimą vykinti, įsa-* 
kymu, patarimu, ar pagelba 
savo nariams savo sutartis lau
žyti ir tvarkyti savo narius 
taip, kad jie pradėtų dirbti se
nomis išlygomis.

Jei uždraustis pasiliktų, tik
roji jos veikme butų ta, kad 
draugija turi liautis gelbėjus 
savo nariams ir leisti jiems in- 
dividiniai tartis su unija.

šitokia žingsnis yra naujiena 
ir jis sukėlė visuomenėj daug 
domesio ir aiškinimo. Kapita
listų spaudai jis yrąt netikėtu 
dalyku. “Kraštutiniai radika
lai” darbininkų judėjime ėmė 
gausiai jį kritikuoti.

šitos kritikos pamatai yra 
įvairus ir juokingi.

Tarptautinė Moterų Bubu 
Siuvėjų Unija yra kaltinama 
busiu ji duodanti pavojingų pa
vyzdį, kuris galima pavartoti 
prieš organizuotus darbininkus, 
paseka m i tose pra m oni ni uose
nesusipratimuose. Šitas kaltini
mas remiama .nepaisinimu tik
renybes. Principas, kuriuo pa
siremiant teismai gali uždrau
sti 'unijoms įkalbinėti darbinin
kams laužyti sutartį su darb
daviais, yra aiškiai ir tvirtai 
įsigyvenęs musų visoj teisda 
rystės sistemoj, šituo pasire
miant aukščiausio šalies teis
mo buvo užstota Kasyklų Dar
bininkų Unija garsioj Hitch- 
mann Coal Co. byloj ir pana
šios uždraustys buvo išleista 
Amulgamated Clolhing VVork- 

Dresk and VVaist-
makers unijai ir daugybei ki-
ers Unijai,

ir kitose. “Pavyzdys”, kurį 
dabartinė byla įkuria, yra tik 
tas, kad uždraustiem ginklas, 
kurį darbdaviai su tokiu pasi
sekimu ir gablimu vartojo 
prįeš darbininkus, gali būti pa
naudotas prieš juos pačius kuo 
geriausioj formoj.,,
. Bet nuims sako, kad darbi

ninkai, kurie dėl principo prie
šingi uždrausties panaudoji

mui darbo ginčuose, • privalo 
laikytis ntiosakumo ir nevar- 
toti jos jokiose, apystovose.

Klasiniai sąmoningi darbi
ninkai taip p.at yra priešingi 
valdžiai valdančiai uždrausti- 
mis. Jie streikuoja tam, kad 
jų, panaikinus. Bet geriausias 
ir veikmingiausias būdas su- 
siaiTripimui, ar panaikinimui 
uždrausčių dariio ginčuose yra 
pasistengimas atkreipti jį prieš 
pačius darbdavius. Kol uždrau
stys paliečia , tik darbininkus, 
tol valdančioji klasė stengsis 
jas palaikyti ir plėsti; bet ka
da jos atkreipiamas į darbda
vius, tai jos greitai nustoja ver
tės. Jei organizuoti darbinin
kai sistematiniai stengtųsi gau- 

ryti tai
Ūžiama

kas nuolalai užUrau- 
darbininkanis —' iiž- 

sutartis, vartoti gvoltų, jų 
samdytiems sargams daryti 
pagrūmojimus, ar žiaurumus, 
ir tt., tai teismai negalėtų ne
duoti tos pagalbos darbinin
kams be diskreditavimo savęs. 

Tarptautinės Moterų Rūbų 
Siuvėjų Unijos bylos veikmė 

išsprendžianti.'yra greita ir

indaujas vedamajame straip- 
ny apie 
iradeda •

rubsiuvių uždraustį, 
abejoti

ginčuose. Dar kelios uždrau
stas darbdaviams ir visa kapi
talistų spauda pradės rėkli 
nrieš uždraū&lies panaudojimų 

;ų, ar kapitalistų nau-

L_____ —L-LL .. .....

Tas, kad darbininkai dėl 
principo yra priešingi uždrau- 
stims, nėra pamatu tam, kad 
jie negalėtų pasinaudoti jomis 
savo tikslams, kol jos yra 
praktikuojama. r

Gi Uarbininkai yra priešingi 
visai kapitalistinei valstybei su 
visais jos spaudimo organais. 
Bet ar jie gali užginti, ir ar 
jie užgina, kad ji yra, arba ar 
jie atsisako pasinaudoti joa or
ganais ir ginklais, kuomet jie 
gali panaudoti juos savo kla
sės reikalams?

I

Darbininkai yra priešingi pq- 
licijos panaudojimui darbinin
kų streikuose, bet streikinin
kas negali nepripažinti policis- 
to buožes, kuomet toji nu
krinta jam ant galvos, ar kuo
met socialistai painia politinę 
miesto galia ir panaudoja po
licijų streikininkams apginti 
nuo streiklaužių.

Mes priešingi teismų atme
timui įstatymų, pasiremiant jų 
menamu neįstatingumu. Bet 
mes neužginame ir negalime 
užginti veikmingo tos įstaigos 
buvimo ir kol ji yra, mes ne
laukiant pasinaikloti -ja pirm
eivių, ar darbininkų darbuotės 
labui.

šnipybės Įstatymų, Šauktinį 
Įstatymą, Kriminalūs anarchi
jos įstatymus ir Lųsko moky
klinio leismens įstatymų radi; 
kalai užpuldinėjo teismuopc, 

neįstatirfgu- 
nepaniekino 

teismuose,
inu, o komunistai 
šitokio teisinimosi 
būdami teisiami Cliicagoje Git- 
’owo, įjurkino, Rutbcįburgo ir

Siitzkio bylose, ir daugelyje 
atsitikimų. Jie taipgi ne

laukė pasinaudoti .uždrausti- 
mis. Suomių socialistų laikraš
čio “Raivaja** byloj Massachu- 
settse, New Yorko suomių 
kliubas ir keliose kitose griež
tai komunistų bylose jie pasi
naudojo kapitalistų teismų už- 
drausties raštais savo kovai 
prieš socialistus. Jų pačių 
draugai nekritikavo jų už tai, 
nes, galų gale, socialistai yra 
lik buržuazijos agentai. Bet 
jei raudonieji radikalai be sa
vo revoliucinio grynumo sute- 

uždraustimis prieš buržuazijos 
Agentus, tai kodėl nepasinau
dojus jais prieš patį paltininką 
— buržuazus pačius?

Musų priekabingieji komuhi- 
diniai ir anarchistiniai kritikai 
bijo, kad sėkmingas uždraus- 
lies panaudojimas prieš darb
davius ^nepakenktų darbininkų 
upui, sustiprindami jų įsitike- 
jimą į kapitalistų teismus ir 
susilpnindami jų tikėjimų re
voliucija. Šitas iškelia senų ir 
nesutaikomų skirtumų tarp so- 
rializnio idealo ir filozofijos 
ir pamatinių anarchistų bei jų 

^komunistinių pusbrolių suo- 
pročių apie taktikų.

Pastarieji tiki, tik visuome-. 
nūs revoliucija, kuri ateis vie
nu smūgiu, varoma prie nusi
minimo ir maišto ilgomis ir 
neįiakenčiamomis kančiomis 
hei žiaurum persekiojimu. 
Socialistai, antra vertus, mano, 
kad darbininkų išsiliuosavimas 
turi pareiti pamažu, kasdien, 
be perstoges kovojant, darbi
ninkų klasei vis kįlant auk
štyn apšviestumu, politiniu or
ganizuotumu ir ekonomine ga
lybe, pasitikėjimu patys savir 
mi ir klasiniu orumu.

Neveikiamas pasidavimas 
valdančiųjų klasių puolimams 
“ignoruojant” ar “niekinant”

akcingas. Tikrai revoliuciniu 
budu einant reikia atsakyti 
smūgiu už smagi; ištraukti 
kiekvienų ginklą iš priešo ran
kų ir sviesti ' puolikui Atgal 1 • ’»I • « • 1

Darbininkai per ilgai leido

ilgai leido “pagirtiesiems” vi
suomenės elementams prisuki
nėti, mokyti, tvarkyti ir var- 

uždrausČių žyti save. Tas labai pakels jų 
pramoniniuose icriunų ir ūpų, jei jie neatleis- 
•t > • V U rJt vtnilr nln i in i Xdarni vienval reikalaus iš tei

smų kiekvienas teises, teikia
mos jų darbdaviams. Ar jie 
laimės ar pralaimės, jų byla 
gali tik laimėti šitokiu budu.

—- Morris Hillųuit.

Stata Scenoje

Teatrališkas Kliubas “Lietuva”
Nedalioj, Sausio 15 d., 1922 

School Hali svet., 
Prie 48-tos ir Honore gat,
I___________ •' * • .

Pradžia 7:30 valandą vakare

GERBIAMIEJI:—Nelikite nei vienas nepamatę šio 
puikaus perstatymo. “Audra Giedroje” yra viena iš 
puikiausių komedijų Lietuvių scenoj, todėl visi atsi
lankiusieji galės prisijuokti iki sočiai. Po Teatrui 
iki v3h.im.ai lietuviški ir amerikoniški šokiai.

Kviečia T. K. LIETUVA.

Veidmainiai
* Iš prezidento Hardingo ne

darbo konferencijos išėjo tik 
šnypštukus. Tūkstančiai bedar
bių visoj šaly, kurie matė ši
tame iškilmingame susirinki
me savo klausimo išsprendimų, 
pradeda matyti, kad juos vėl 
apgavo.

Šitoj konferencijoj, kurios 
\svarbiatįsiu uždaviniu, mato
mai, buvo išbaltinimas ir su
teikimas optimistinio ūpo pa
dėčiai, buvo majorai iš skait
lingų praimminių šalies cent
rų. Šitų majorų priederme bu
vo sugrįžus iš Konferencijos 

! sušaukti į vietų konferencijas 
didžiausius savo bendruomenių 
žiburius ir nutarti, kas reikia 
daryti.

Vienu šviesiausiu šitų žibu
rių buvo James / Couzens iš 
Detroito, kuris jra pasižymė
jęs tuomi, kad, nesulaukęs ke- 
turiosdešimtosios gimimo die
nos, suspėjo padaryti milionų 
dolerių. Sugrįžęs jis sušaukė 
konferencijų, kurion atvyko 
daug žymiausių prekybos sky
riaus narių.

Ir kų gero davė šita didžia- 
pročių konferencija ?

Viena, jie "praleido apie mė
nesį laiko berinkdami statisti
kos žinias,, kuriomis jie įrodė, 
kad padėtis nėra taip bloga 
ir kad bedarbių yra mažiau, 
negu jų buvo. Žinoma, jie nu
tylėjo tų, kad svarbiausia be
darbių sumažėjimo priežasti
mi buvo jų išvažinėj imas ant 
ukių ir kitur skaičiuje nuo še
šių dešimtų iki šimto tūkstan
čių.

Paskui surasta vaistas. Kiek
viename tramvajuj įžymioj vie
toj iškabinta didelė reklama, 
raginanti žpiones samdyti dar
bininkus “Pelenams išnešti, 

ti, namų darbus padaryti”, ir 
tt. Kalnas bestenėdamas pa
gimdė pelę.

šitas, kaipo nedarbo klausi
mo . išrišimas stipriai primena 
apie susidaužusius laivininkus, 
kurie dykoje saloje savo gy
vastį* palaikė beskalbdami vie
nas kitam skalbinius. Galima 
abejoti, kad pinigai bedarbių 

uždirbti per šitas reklamas bu
vo lygus tiini^ams išleistiems 
reklamoms. Geriausiame al- 
vėjyje tai yra prastai paslėpta 
labdarybė. v

t i, kad didžiausių nedarbu šiek 
tiek palengvinus?

Jei kas pasisukinėtų po

Pamėginkite 1—r

Ruffles 
Su užregistruotu vainbaženkMuSuv. Valet. 

Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmufian-. 

Žios ypatybės šiame vaiste įdėtos, 
su priemaiša priimuiai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris' 

■' - ^^*-1 Į,ut^a kad
ir gačniau- 

’ ®iai ypstair

ALCOHOL4O>.

proga, kurios nepatiksite kitu syk, gauk VELTOJI šį

SIOPSDANDRUtf 
PR0M0F.5 

hbAlthyscalp 
LliAURIAH'f-HAlR

Aptiekoso 
parsiduoda 
po65o. arbą 
atsiuskito 
75c., tad 
atsiusime

labara- 
torijos.

F.AD.RICHTFRaCO 
UU5H TtHMiNA HIOG'J 

BROOKLYN’' 
Ntvv YORK

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite 
kad butų 
INKARO 
vai s, 
baženklis.

AUDRA GIEDROJE

NAUJIENOS, Chicago, UI.
miesto dirbyklų dalį tuoj a die
nos laiku, kada daugumas dar
bininkų yra pratę eiti gulti, 
ta} jis pamatytų vienur kitur

pusiau

šviestas žiburiais. Jei jis, * ra
dęs atdarų langų, ar išmuštų’ 
stiklų, jiasdžiurėtų vidun, tai 
jis pamatytų daugybę darbi
ninkų, kurių daugumas galva
trūkčiais dirbb nuo 
septintos ryto.

’KąĮia alkis vidui gausos rie
čia j krovų, ar galima įsivaiz
duoti, kų jaučia bedarbis, nu
skuręs, alkanas darbininkas, 
eidamas pro šitas gamyklas 
vėlų vakarų gulti kur-nors dar* 
žinėn, ar prekių vagonan?

šiUj-i JHidetį musų prekybos

viiuti, jei jie to norėtų. Daug 
daugiau darbininkų įgalima bu
tų priimti prie darbo, jei bu
tų noro darbas išdalintiSdlet 
darbo išdalinimas mažina pel
nų. Tik jaunus, sparčius vyrus 
palaikant, o senesniuosius per
sidirbusius atleidžiant padaro
ma dideli pelnai; o jei palai
kytieji dėl viršlaikio taipgi nu- 

(Apgarsinimai)
ŠVEDIJOS AMERIKONIŠKA 

LINIJA.

Senoji»vieta 95 
prie

Įsigijo naujų prieplaukų, ka
dangi pasidauginus keliaunin
kam ir pervežimui tavorų, nepa- 
tilpo į senųjų.
pier, dabartinė 97 pier 
North River New Yorko prie 
VVest 57th St. Nauja prieplau
ka dusyk didesnė už senųjų.

Pirmas .laivas pribus į nauja 
prieplaukų "“Stockholm”, sausio 
22 d., ir išplauks iš New Yorko 
sausio 31 d.12 vai. per piet. Taip
gi, nuo dabar, visuomet Švedi
jos Amerikoniškos Linijos lai
vai išplauks 12 vai. dienų, vietoj 
2-os*Val. po pietų.

Milda Teatraą
SPECIAUM SPEKTAKLIAI SVENTEMS!

Aukštos klasos vodeviliai, nauji kasdieną! 
Photo dramos, Photo komedijos ir kitos 
Invairenytyės naujos kasdiena.

T*' *Kainos: Subatomis, Ncdėliomis ir šventadieniais;
Balkonas 20 centų, Apačioj 30 centų
Paprastais vakarais: Balkonas 17 centų, apačioj 28 centai.

SUTIKIMUI NAUJŲ METŲ r
VIDURNAKTIES SPEKTAKLIAI (Nuo 11 iki 1 vai.) 
Įžanga Balkotias^35 centai, Apačioj 50 centų.

T T Kiekvienas gali gautiVELTUl gražiausi 24 
mL / L4 H ■■ii šmotų sidabrinį setą, tikro Rogers sidabro, 
■f | Į | B susidedantį iš šakučių, G peilių, 6 didelių
* • įr y magų šaukštų. Laikys visam amžiui.

ši yra vienintelė 
gražų sidabrinį setą.

Kiekviena moteris, duktė arba vyras gali įsigyti NEI CENTO NEIŠ
LEIDŽIANT. . * i

/Viskas ko mes reikalaujame, tai perstatyt musų dalykų ir dovani} ta
vorų katalogą, kuriame^ yra dideli bargenai jūsų draugams; yra kas tokio, 
kurį bile vienas gali atlikti, NES PATYRIMO NEREIKIA.

Turime tūkstančius šių sidabrinių 
setų išdalinimui VELTUI. Įsigykite 

pirmas savo mieste.
JAU IŠDALINOME TŪKSTAN

ČIUS ŠIŲ GRAŽIAUSIŲ SIDABRI
NIŲ SETŲ. NORIME SUTEIKTI 
IR TAMISTAI VIENĄ. Neatidėliokit. 
Išpildykit šį kuponą ir tuoj pasiųski
te mums.

Home Suppiy Company
110 Nassau Street, New York City 

sivaro nuo pajiegų ir pradeda 
atlėgti, tai juos atleidžia ir pri
ima kitus jaunuolius į jų vie
tas.

Antra vertus, darbininkai dar 
negana jaukus, jie vis dar prie
šinasi, kada algos jiems kar
tas nuo karto numušama, to
dėl kapitalas yra nusprendęs

Kojy šutimas 
yra liga

u

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 kuri kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimaa 
ir smarvė pranyksta nuo Kojoto 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taip: 
i kvortą šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojoto, 
ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokių 10 minučių.
Vieno buteliuko kojoto užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Ko j o 1
išgydo kojas 

nao šutimo /

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

i
Jeigu aptieka neturėtų, o norė

site greit gautf tai rašykite iš

dirbę jaips adresu:

Blngol Chemical Co^ 

2816 So. Michigan Avė.,
Chicago, I1L

CUPONAS
Home Suppiy Co.

Dept. 309, 110 Nassau St.,
New York City.

Prisiųskite man jūsų VELTUI Si
dabrinį setų, kaip matote.

Vardas ........................ .............................
Adresas .............v............... ......................
Miestas .............  į...... ..............
Valstija ............................................... \,...

TRIJŲ’
VEIKSMŲ

KOMEDIJA

~ Serefla, Sausio 11 d., 1922 
juos sulėtinti. Pavojingas žai
slas.

Ponų nedarbo konferencijo
se nėra jokio nuoširdumo; jos 
buvo laikomos minioms mo- /
nyti. Drąsiuosius plėšikus ga
lima pagirti bent už jų driĮ-’ 
sumą, bet šilų veidmainių ne.

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, perviariantis skaua 
mas sąnariuose ir sustingimas sąnarių 
yra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Jei 
kenčiate tuos blogumus, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite, bet 
tuojaus prašalinkite.
Musų stebėtinos gyduolė# ėmimui 1 

vidurius ir trynimui 
POLO

SAPOMLNTUL
STIPRI ALCHOLINE SMETONA 

taip stebėtinai veikia, kad ūmai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovargio muskulų, sustingimą 
sąnarių girkštelėjimo skausmą,** strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartojo jį, — sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, vartokiti ir jus, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
65c. Nucikit 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, m.

oioroio

Kur seniausia,
Ton geriausia.

SENIftUSIfl

.flgenturfl 
VIENYBE
Parduoda laivakor- 

ttes ant visų pa
rankiausių Lini

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

j.' ■ II B S
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

"VIENYBES”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdiąa konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams įklotus ir tt.

n b »
„VIENYBE”

EINA DU KART 
SAVAlTtJjP

Spausdųia geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
„TARKA”

t AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ............. 4.50

Pirkite ”Vienybės” Ben
drovės Šerus. D^videudai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas šėras $10.
|Uč" PB !?nl lA Ui 3

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

ECkiij knygų.
vi

ra- 
rei-

RoikaZaukito platesnių, 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kalaukiito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUftNIflN
VIENYBE PUBL 60.
193 Grand St.
Brookluii, N. Y.
V Kur vienybė,

Ten galybė.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas i 
127 N. Dearborn SL, Room 1111-13 
Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utanicką fc 
ketvargą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

laivakortės, paš

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd SU kerti LeaViM St. 
Telefone Canal 2552.

Valandos t >4Iki 6 po piet, ir

pUROPEAN AMERICAN RUREAU

Kcal I'mt »i tI»;vskolOH, 
Insui'inai ir i.t.

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

Valandor. 9 iki 6 zasdrena, f
Vakarais: Utar., Ket. ir Sub^ ik, 9 vak;

Ned : iki 3 pu pietų.• ’ •

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved. 
<<<*riausla siuntimas oiniiii

Vada visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Bizniui, 
Skolina Pinigus ant pirmo morga- 
tiaus ant lengva UHyga.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

Tai. Central 6399 
VakJ 812 W. 33rd St., CKcaga 

Tai. Yards 4681.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

1311 Rector Beilding
79 Wezt Monroe Street, CMeagOb 

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Hatoted St.

Tel, Haymarket 3669 «
JOSEPH W. GRIGAI 

Lietivii Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofisą val.i nuo 9 iki 5 ii bm 7 

iki 9 vakare.
............ ' ■ e
'"■■■ 11 ■ — "M"1 - ■—

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PĄTARftJAI

1305-7 127 N. Dearboni SL 
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN 
Bes. 1102 S. Ashland Bivd. 

Seeley 3679

----------- j_.. ., .j n

Tel, Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurnaiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1303

Valandos: O ryto iki 5 po pietų 

Namų Tei.: Hyde Paiii 8395

Hhone Boulevard 6801> '

ANTANAS GREDUSKA
GaneraUs

Kontraktortaa ht 
budavotojaa.

Budavojama ir tatacoia. 
1401 W. 47th Šių CMeara.

PUSE KAINOS
Išpardavimas

Vyrams ir vaikinams siutai ir over- 
kotai $20, $25 ir $30, dabar po 210, 
$12.50 ir $15. “

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

kų vaikinams ir vaikams siutų, over- 
kotu, Mackinaws, rainkotų ir kelinių 
už pusę originalėš' įkainos. Taipgi, 
trunku ir siutkeisių.

Tamistos pinigų vertė, arba pinigai 
grąžinami.

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

įsteigta 1942
S. GORDON, 

1415 So, Halsted St.
- -1 R

PASIKALBĖJIMAS
, AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.

Sutaisė A J. Karalius
Puslapių 32.

Kaina tik 10c

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbininkų klausymų. • 
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, IU.

___
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ma biržoje po $16.00 už boną. 
Taigi, kas pereitą savaitę buvo 
nupirkęs Rusijos bonų už $500.- 
00, šiandien vietoj $500.00 turi 
$1600.00.

♦ ♦ ♦

Pramonė Amerikoj^ —Apskri
tas Amerikos pramonės padėji
mas tebėra blogas. Visuose at
sitikimuose fabrikai tedirba ne
pilną laiką. Bet šiais metais 
beveik kiekviena pramonė lau
kia šiokio tokio pasitaisymo. 
Tas pasitaisymas gali įvykti, bet 
daugumoj* atistikimų labai ne
žymu. Pavasaryj galima lauk
ti, kad namų statymas bus gan 
veiklus. Tas atsilieps ant kele
to pramonių, kurios daro me
džiagą namams statyt, kaip tai 
plytų pramonė, lentų plovyklos, 
stiklų pramonė, ir kaikurios 
kitos.

žymesnio veiklumo bus batij 
pramonėj, drabužių išdirbystėj, 
elektros įtaisymų pramonėj, ir 
mastinių daiktų pramonėj.

Automobilių
ramu,išskyrus pavasario laiką, 
automobilių kainos dar vis eis 
žemyn.

Fonogrfų pramonėj gali bū
ti daug bankrutų, laikysis gerai 
tik išdirbėjai pigesnių, žinomų
jų fonografų.

Plieno, pramonėj, kilri yra 
svarbiausia, pasitaisymas bus 
menkas. Pereitais metais ši 
pramonė dirbo tik trečdalį laiko. 
Šiais metais į pabaigą gali at
siekti pusės laiko ar kiek dau
giau. —K. Jurgelionis.

* .

PASTABOS APIE BIZNIO 
DALYKUS

Krizis Europoje. —Nors šian
dien Europoje padėtis užtektinai 
bloga, vienok Europa gal tik 
šiais metais susilauks didžiau
sios krizio aštrumos. Su pilnu 
pinigų kursd puolimu visoj Eu
ropoje, kainos iki šiol puolė kai- 
kuriose šalyse, bet toli gražu ne 
tiek kiek Amerikoj, o palygina
mai su prieškariniu laiku, jos 
yra iškilusios tris sykius ir net1 
iki penkių sykių daugiau.

Vokietijoj, Italijoj, Francijoj 
ir kaikuriose kitose šalyse kai
nos praeitais metais po laikino 
nupuolimo pradėjo Vėl augštyn 
kilti. Tas nelemia nieko gero. 
Tas anaiptol yra ženklu ateinan
čio blogo. Nes kainos Europo
je turės pulti, ir pulti gana žy
miai. Jeigu pinigų kursas įvai
riose Europos šalyse pradės ge
rintis, tai tas ypač turės pastū
mėti kainas žemyn. Su smarkiu 
kainų puolimu Europoj, labai 
daug prekybos įstaigų papuls į 
didelę bėdą ir turės bankrutyti. 
Tas padarys nemažai suirimo.

Jeigu nebus surasta priemo
nių apsaugojimui ųuo bėdos, vi
sa Europa gali susilaukti didelio 
žlugimo arba kracho.

Kada Europoj įvyks pati kri
zio aštruma, Amerikos kapita
listai nepraleis progos pasinau
doti iŠ Europos SUinitėS, ir pa
sinaudodami, perkels Europon 
dalį Amerikos kapitalo, kurį da
bar čia užgniaužę laį^o.

Visi, rodos, Europoj nujaučia 
ateinatį krizį, ir todėl dabar taip 
greit irFrancijos širdis sumin
kštėjo linkui Vokietijos. Vo
kietija savo keliu stengiasi ap
saugoti visus savo skatikus ir 
todėl Vokietijos finasinės įstai
gos nebelaiko savo pinigų Angli
jos banguose, o perkėlė juos į 
Ameriką. Atsargus žmonės tu
rėtų sekti čia Vokietijos pavyz
džiu. ' ‘ '

pramonėj bus

Prisirengimai kasti 
Colorados auksą

Marketo Kainos.
1

Vokietijos markės. — šioj sa
vaitėj Vokietijos markės vėl pa
šoko keletą punktų augštyn. Tas 
įvyko ne dėl to, kad finansinė 
Vokietijos padėtis bhtų pasige
rinus, bet tik dėl to, kad Vo
kiečiai įgijo naujos vilties page
rinti savo dalykus ateityje. Eko- 
nomniai, markės turėtų būti dar 
pigesnės,nes tik-ką paskelbta 
Vokietijos banko apyskaita ro
do, kad Vokietija tik-ką at- 
spauzdino dar pus-penkto mili- 
ardo naujų popierinių markių.

Išrodo, kad Vokietijos kon
tribucijos mokėjimas tampa ati
dėtas iki Balandžio mėnesio. 
Bet po Kovo mėnesio gali dar 
įvykti permainų. Dabar kada 
markių kursas priklauso grynai 
nuo vilčių ir nuo to ką Lloyd 
George pašnabždės į ausį Brian- 
dui, atspėti markių kursą yra 
visiškai negalimas dalykas. Ro
dos yra pamato manyti, kad ka-. 
da nors markės turės pasitaisy
ti, ypač, kad Vokietija gal būt 
yra vienatinė šalis Europoj ku
ri nuoširdžiai visomis spėkomis 
dirba. 'Tačiau negalima žinoti 
kada tas įvyks, ir kaip tas ga
lės būti įvykinta. Taipjau ne
galima žinoti ant kiek dar mar
kės nupuls artimoj ateityje. Vi
siškas markių netikrumas spe
kuliaciją markėmis daro labai 
nesmagiu dalyku.

< f

♦ ♦ ♦

Rusijos bonai. % Kasnors su 
Rusijos bonais šioj savaitėj tu-( 
rėjo progos padaryti daugiaus( 
pelno negu ‘su “specialiais” pas 
Harringtoną. Rusijos bonai bir
žoje pereitą savaitę parsidavinė- 
jo po $5.00 suviršum už bęną. ( 
Bet dabar, kada Rusija tapo pa
kviesta į ekonominę konferenci
ją, už Rusijos bonus yra duodar

Jonas Ilgaudas, senas naujie- 
nietis ir organizatorius Colorado 
Consolidated Minės and Power 
kompanijos, turi dabar progos 
parodyti ir padėti savo gabu
mus prie įsteigimo pavyzdingos 
aukso kasyklos Colorado valsti
joj netoli nuo Lake City.

Laikraštis “Silver World” 
paskutiniame numeryje duoda 
puikų atsiliepimą apie Colorado 
Minės & Povver kompanijos dar
bą ir apie patį Joną Ilgąudą, kai
po jos reikalų vedėją. Ten ra
šoma : “Colorado Consolidated 
Minės & Powef kompanija pui-

kiai išnaudoja gražų orą tam, 
kad pavarius statymų darbą pir
myn prieš žiemai įsigilinsiantį ir 
Jonas Ilgaudas, smarkios ener
gijos žmogus, dirba su 40 dar
bininkų ne tik paprastas darbo 
valandas, bet “overtime” ir ne
dėldieniais kada reikia.

“P-s Ilgaudas buvo su mumis 
Ilinsdale paviete tik keletą sa
vaičių, bet į/šį trumpą laiką pa
rodė save dideliu darbininku, tu
rinčiu baisiai daug energijos ir 
veiklumo.”

Laikraštis toliaus papasakoja 
apie nuostolius, kokiij kompani
ja turėjo pereitą/birželio mėne
sį dėl netikėto potvynio, kurs 
sunaikino pradėtą elektros sto
ties darbą ir mašineriją. Po to 
potvynio per ilgą laiką negalima 
buvo privažiuoti prie darbo vie
tos, nes ir keliai buvo pagadinti. 
Kompanijos inžinierius French 
pabudavojo dabar tvenkinį, kurs 
atetyj nebeleis tokiems potvy
niams blėdies daryti.

Colorado kompanija dabar tu
ri darbe lentų pjovyklą ir išdir
ba visokį medžiam, koks tik 
reikalingas visokiai budavonei.

Vyrai dirba kasykloje vardu 
“Black Wonder”, iš kur bus ima
ma auksinė ruda.T , z

Išd^bimui aukso iš rudos yra 
įrengiamos naujos mašinerijos, 
ir pradžioj busią išdirbama apie 
150 tonų auksinės žemės į dieną, 
vertės apie $1,500.

Visokiems darbams J. Ilgau- 
das yra atsivežęs iš Chicagos 
lietuviij — kompanijos šėrinin- 
)kų. Colorados valstijoj lietu
viai dar buvo visai nežinomi, to
dėl laikraštis “Siiver World” pa-% 
duoda apskriti) žinių ir apie lie
tuvių tautą. Kaip-m>kaip, lie
tuvių kapitalu ColOtados valsti
joj bus pastatyta naudinga pra
monė, kuri žada daug pelnų atei
tyj jos pradėtojams.

Ant tūlų dalykų vakar Chi
cagos marketo kainos buvo se
kamos : J

\S
SVIESTAS — Creamery eks

tra 22c., centralizuotas 29l/2c, 
ladies 23 ir24c., pakeliuose 16 ir 
18c.,’ kaina retailieriams stątinū- 
kėsė 3pc., spaustas 37c.

KIAUŠINIAI — švieži pir- 
hieji 29’/2 c., paprasti pir
mutiniai 25 ir 26 c., maišyti lo
tuose 27 ir 28*4: c., ekstpa sudėti 
balto medžio dėžesna^34 ir 35c., 
margiukai 21 ir 226., purvinokai 
23 ir 24 c.

GYVA PAUKŠTIENA —Kur
kęs 35c., vištos 26c., v pavasari
niai 25c., gaidžiai 17c., antys 29 
c., žąsys 25c.

NEGYVA PAUKŠTIENA — 
Kurkęs 45 c., vištos 28 ir 29c., 
gaidžiai 18c., pavasariniai vištu- 
kai 26 ir 27c., antys 26 ir 27 c., 
žąsys 18 ir 19c.

BULVES — Baltos šiaurinės 
maišuose $1.15 iri $2.25 už 100 
svarų; saldžiosios $2.00 ir $2.50 
statinė.

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$8.00 ir $10.00 statinės; grėpsai1 
$4.00 ir $4.50 kreitas; lemo- 
nai $5.00 ir $5.50 dėžė; orančiai 
$5.00 ir $5.50 dėžė; ananasai 
$5.00ir $5.50 kreitas.

ŽALIOS DARŽOVĖS — Bat
viniai $3.00 ir $3.25 už 100 pun
delių ; salierai $2.00 ir $2.50 dė
žė ; morkos $5.50 ir $6.00 už 100 
pundelių; kopūstai, $2.^5 ir $3.00 
maišas; žyduoliai kopūstai $2.00 
ir $2.50 kreitas; agurkai $7.50 
ir $8.00 dėžė; salotos galvose' 
$4.50 ir $5.00 kreitas; grybai 75- 
ir 90c dėžė; cibuliai $6.00 ir 
^$6.50 už 100 svarų maišelį;'pi-! 
pirai $4.50 ir $5.00 kreitas; ri
dikai 85 ir 90c. tuzinas pundeliij; 
tamėtos $5.00 ir $5,50 kreitas. Į

i r/ ■ I
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Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

{fe NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvoj.

<fe NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.

(fe SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon i? atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų.

* IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi,, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted SL Chicago

----------- ---------------■**>. ............ 1,1 ■■■

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUšERKA

3101 R. Halated StM kampas 81 fat,
Vienam, name «u Dr. Monitmrlžlum. 

f T«l. Boul
Batguif Aku- 
ierijoi, kolagi

hoi

pa- 
pria 
Duo

tikarusl Peną 
•llvanijoa 
pitallM. 
sėkminga! 
tarnauja 
gimdymo.
da rodą yiao- 
klose ligose ir 
kitokįuosa .re! 
kaluosa mo
terims ir mer
ginoms.

DR. A. R. BLUMENTHAL
Akių Specialistai 
4649 S. Ashland 

Kam*aa 47th St.

Dienoms, 9 ryto Iki 9 i 
>Ne<, 10 Iki 12 ploti.

Tek Boulevard UI?

DR. YDRKA
1900 So. Halsted St

TeL Canal 2118
Ofise valandos! nne U ryte Iki 

8 vakaro.
Berideadja! 2811 W. Mrd BL 

Tel. Prospect 8466

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
Chicago, III.

▼AJLAMDOSi Nue 8 Dd ji ryte 
Ir eve S 11d 8 vakare.

Kl. Jurgelonis
advokatas

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

Bridgeporto 
Lietuviams

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOLTS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą J

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 I
Praktikuoja 30 metai

BANKAS IR JO
D1REK TORIAI

Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir 
tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie parodo savo 
atstovėjimą vietoj savo ypatiškais dalykais šiame 
banke. » • •

Pasekmingiausi biznieriai, kiekvienas didysis fi- 
nasistas — jų atsargus globojimą^ jungiasi su tuo- 
rni, ką banko viršininkai užtikrink: saugumą, tvir
tumą ir nuolatinį progresą.) I

Jus nepadarysite klaidos pavesdami savo pini
gus musų globon. Pradėkite checking arba savings 
accountą šiandien, o bus patarnauta kaip kad gei
džiate.

The Stock Yards Savings 
BANK

4162 So.. Halsted Street 
Chicago, Illinois.

Yra narių Chicago Clearing House 
Asaociacljoa. ,

M NAUMNOS Chicagos lietuviams pasidarė taip kaip 
duona, be kurios negalima apseiti.
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da- 

. rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.
' Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 

ir Naujienų Pinigų Siuntimo skyrium visokiausiuose 
reikaluose, Naujienos įsteigė savo šakų ant Bridgeporto.

Naujienų Pinigų Siuntimas Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio, rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar- 
navifrno. 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. > . < .

<T Ateikite! s
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą rūpesti tam padeda.

NAUJIENOS
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted Street
Telefonas Boulevftrd 9663

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

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyrišku. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 p^pietų, 5—7 
vakare. Nedaliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

Canal 157
•aktinis TeL Canal H18

DR, P. Z. ZALATORIS 
•TDTTOJAS IR CHIRURGAS

1821 8. Halsted SU

Telephone Yards 1682

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

•TDTTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydą visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydą lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

8259 So. Halsted St. Chicago.

Tel Boulevard 3160

Dr.AJ.KARAUUS
Gydytojai Ir Chirurgai

1111 So. Morgai StraoK 
Chicago, Dl.

Talephena Van Bures 294
Bet. 1119 Independanca Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

išlietas Moterišką, Vyriiką, 
iką ir visų chroniškų ligų
8114 So. Halsted St. Chicagc 

Telephone Drover 9693
OfiSMUt
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Subscriptioh Rateai
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chlcag*
$8.90 per year in Chicage,

Be. per oopy. |

Entered aa Seeond CIaM Matter 
March 17th, 1914, at tha Poat Office 
of Chicago, III., andar tha act of 
March Bnd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
aedildleniua. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halstad SL, Chicago, 
DL — Telefonai i Hooaeveit SiAflL

Ufaimokijinu) Kaina] 
Chicagoja — paltui

Metams r r i , , . $8.00
Pusei motų , , , , , , 4.50
Trims • mėnesiams -Tf- , , 2.25 
Dviem mėnesiams „ , , , , 1.75
Vienam mėnesiui - - , , ,, 14)0

Chlcagoje — per neMeteftta 
Viena kopija . x u r~r. i
Savaitei - ------ , -T į 18
Mėnesiui , t , f , T r r - 7a 

Suvienytose Valstijose M Chlcagoj,

Metama , ,r , j r 17.00
Pusei metų . t , 4.00
Trims mėnesiams - • ., 2.00
Dviem mėnesiams .......... . 1.50
Vienam mėnesiui , , f t . . - *75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpigintai

Metams r-T į $8.10
Pusei metų --------  - 4.50
Trinas mėnesiams ...............2.25

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Bolševikai 
dalyvaus 
konferencijoje.

Rusijos sovietų valdžia 
jau pranešė talkininkų val
džių atstovams, susirinku
siems Cannes mieste, kad ji 
sutinka dalyvauti Europos 
atstatymo konferencijoje, 
kuri įvyks Italijos mieste 
Genoa pradžioje kbvo mėne
sio.

Bolševikai taip skubinosi 
išreikšti savo sutikimų, kad 
talkininkų valdžios nesuspė
jo net pasiųsti jiems pficialį 
pakvietimą, ir dabar diplo
matams tenka svarstyti juo
kingą klausimą:* ar reikia 
siųsti kvietimą-valdžiai, ku
ri jau yra prižadėjusi daly
vauti? a ■

Toks bolševikų skubini- 
masi rodo, kad jie labai nu
džiugo, išgirdę, jogei jie, pa
galios, bus priimti į kapita
listinių valstybių “šeimyną”. 
Jie tarytum bijojo, *kad 
Lloyd George su Briand’u 
gali imt, ir permainyt savo 
nuomonę (ką tu su “bjaury
bėms buržujais!”), ir tuo

Šimto Nuošimčių 
Pa tri jotas 

------------------------- i- UPTON SENCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
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Ir Petras sustojo. Jo akys dabar apsiprato 
su patamsiu ir jis galėjo matyli, kaip senio ban
kininko akys išsivertė iš-po papurtusių juodų 
mėlynių. — Mano Dieve! — tarė Akermanas.

— 'lai viskas, ką aš girdėjau, — tarė Pet
ras. — Ir aš nežinojau, ką tas reiškia. Bet kaip 
aš sužinojau ajne tą braižinį, kurį Makas pa
darė nuo tamstos namo, tai aš ir kryptelėjau, 
“oi Jėzau, tai bus ne kas kitas, kaip tik p. 
Akermanas, kurio jis laįikė nušauti!”

“Dieve Gerasis! Dieve Gerasis! — vapėjo 
senis, drebančiais pirštais pešdamas apkloto 
siuvinėjimus. Telefonui suskambinus, jis pa
ėmė klausiklį ir kažkam pasakė, kad)jis dabar 
negalįs kalbėti, nes per daug užimtas; jis liepė 
pašaukti jį vėliaus. Jam užėjo toks kosėjimas, 
kad Petras mane jį pasmaugs; todėl jis pagel

bėjo jam vaistų nuryti. Petrui buvo truputį 
nuostabu matyti tokią aiškią ir begalinę baimę 
pas vieną dievų. Ant galo pagalės, šitie oliim 
piečiai buvo tokie kaip ir žmonės, taip pat pa
siduoda skausmui ir myriui, kaip ir patsai 
Petras. v

Petras taipgi nustebo, patyręs koks leng
vapėdis p. Akermanas yra. Jis neparodė nei 
kiek, kad jis nepaiso Raudonųjų. Jis atsidavė 
Petro malonei, kad jis melžtų jį kiek tinka
mas. Ir Petras pasinaudos šita proga, kiek tik 
jis galės. < |

— Taigi, p. Akermanai, — pradėjo jis, — 
tamsta matote, kad neapsimoka nei pasakoti 
apie tokius daiktus policijai. Ji nežino kaip 
apsieiti su tokia padėtimi; yra aišku, kad ji 
neatkreipia domės į Raudomuosius. Ji praleid
žia dešimts kartų daugiau pinigų, kad suga
vus paprastą vagį, o nežiūri tokios gaujos kaip 
šita. . 1

—i Kaip jie galėjo į>iti į mano namus? — 
klausė senis. ,

— Jie įeina tokiais budais, apie kuriuos 
negalima nei sapnuoti, p. Akermanai. Jie turi 
žmones, kurie pritaria jiems. Ir ką gali žino
ti, yra pamokslininkų, ką yra Raudonaisiais, 
yra kolegijų mokytojų ir yra turtingų žmor 
nių kaip tamstos sveiki. . t į

— Aš žinau, aš žinau, — tarė Akerma

nas. — Bet tikrai...
—- Ką galite žinoti? Galima turėti išdavi

kas (.savo paties šeimynoj.
Taip Petras plėtė raudonąjį terorą šito se

nio milioninko sieloj, kuris nenorėjo būti už
muštu. Jis vėl pasakė, kad jis nenori būti už
muštu ir išdėjo savo nenorą smulkmeniškai. 
Nuo jo priklausė savo gyvenimais tokia dau
gybe žiinonių, kad Petras nei supratimo netu
rėjo! Gal šimtas tūkstančių vyrų su savo šei
mynomis buvo čia pat Amerikos JMieste, kifRui 
darbai priklausė nuo tų planų, kuriuos Aker
manas vykino ir kurių niekas kitas negalėjo 
vykinti kaip tik Akermanas. Našles ir našlai
čiai laukė apsaugos savo fondams iš jo; did
žiulis atsakomybių tinklas kasdien, net kas va
landa reikalavo jojo sprendimo. Ir ištikro te- 
lefoliui suskambinus Petras išgirdo Nelsoną 
Akermaną sakant, kad Jungtinių Saugmenų 
Kompanija turi atidėti savo nusprendimą apie 
savo dividendus iki rytojaus, nes jis dabar 
yra per daug užimtas pasirašyti/uit tam tikrų 
popierių. Jis pakabino klausiklį ir tarė: — 
Matai, matai! Sakau, Gudžai, mes neturime 
leisti jiems mane paimti!

Lili

J Iii atėjo prie praktikos planų klausimo ir 
Petras buvo prisiruošęs su patarimais. Vi

sų pirmiausia p. Akermanas neprivalo parody-

ti policijos valdžioms ar Gofei, kad jis nepa
tenkintas jų pastangomis. Jis tik retkarčiais tu
ri paskirti pasikalbėjimą su Petru ir jis su 
Petru visai privačiu budu turi padaryti tam 
tikrų žingsnių^ kad gavus p. Akermanui tą ap
saugų, kurią jo sVarba bendruomenei padarė 
reikalinga. Visų pirmiausia reikėjo sužinoti, ar 
yra, išdavikas p. Akermano namuose, ar nėra 
jo, o tam tikslui turi būti šnipas, pirmos pu
šies žvalgas, veikiąs kokiame nebūk tūry. Kliū
tis tik tame, kad nedaug yra žvalgų, kuriais 
galima patikėti; jie yra mažne visi niekšai, o 
jeiz nėra niekšais, tai tik dėlto, kad pas juos 
nėra gana gudramio — tai yra veršiai, per ku
riuos Raudonieji pamato kiaurai į penkias miliu
tas laiko.

— Bet klausykite, ką aš pasakysiu, — ta
rė Petras. — Aš turiu pačią tikrai stebuklingą 
ir dabar mums bekalliant ji man prisiminė. Jei 
lik aš».galėčiau palaikyti Čia Editą kelias die
nas, tai aš sužinočiau viską apie vi$usxžmones 
tamsios namuose,. įr apie tamstos gimines ir 
apie tamstos tarnus.

—,Ar ji profesinė žvalgė? — praklausė ban
kininkas.

z A I
—■ Ne, tamsta, — atsakė Petras. — Ji bu

vo aktore, ji vadinas Edita Eustaitė; gal tam
sta girdėjote apie ją scenoje.

{(Bus daugUml

yra labai 
Skubotas 
į Gcnoą 
garsiąją

met vėl reikėtų kažin kiek 
laiko laukti, kol butų galima 
pasigirti “milžiniška diplo
matine pergale”.

Į Diplomatinę pergalę tas 
dalykas, žinoma, 
mažai panašus.
Lenino rengimąsi 
labįaus primena
Heinricho kelionę Kanosson 
(atsiprašyt popiežiaus). Mes 
jau žinome, kokias sąlygas 
pastatė talkininkų valdžios 
sovietams: tos sąlygos, reiš
kia, yra priimamos be pasi
priešinimo.

Bolševikiška propaganda 
prieš kapitalistines valdžias, 
“pasaulio revoliucija” — da
bar eis į senųjų rakandų ka
marą, kur jau atsidūrė dau
gelis Lenino “principų” ir 
obalsių. ‘ Jų vietą užims 
“praktišką politika”, sulig 
taisykle: “Do ut dės” (duo
du, kad gavus atlyginimą). 
Bolševikai siūlys užsienio 
kapitalistams Rusijos gam
tos turtus ir darbo žmonių 
jiegas ir reikalaus už tai, 
kad jie padėtų kaip galint il- 
giaus išlaikyt “proletariato 
diktatūrą”.

Kaip jie susiderės, šiandie 
dar butų peranksti spėti. 
Bet galima numapyt, kad 
Anglijos, Franci jos ir kitų 
šalių kapitalistai tame biz
nyje neprakiš. Perdaug ge
rai jie žino savo kontragen- 
tų (antros susitariančios pu
sės) padėti. Jeigu sovietų vai 
džia butų mokėjusi susitarti 
su užsieniu kokie metai, dve
ji laiko atgal — sakysime, 
po to, kai jie buvo nuvarę 
enkus iki Varšavos — tai 
jutų buvę kas kita. Bet tuo
met, deja, pasisekimas karo 
auke jiems buvo apsukęs 

galvas ir jie svajojo apie vi
so pasaulio užkariavimą.

Ne iš gero bolševikai šian
die priima visas talkininkų 
sąlygas. Bet jeigu jau bė
da prispyrė juos nusilenkti 
capitalistų valdžioms, tai 
<odel jiems nepadaryti dar 
vieną žingsnį: kodėl nesusi- 
;aikyti su savo šalies liau
dim? Jeigu Rusijos atsto
vai busimoje konferencijoje 
galėtų pasiremtą laisvai iš
reikšta Rusijos žmonių va- 
ia, tai tarptautinio kapitalo 
akulos niekuomet nedrįstų 
reikalaut iš jų tokių daly
kų, kurie yra priešingi vi
sos šalies gerovei.

Rengdamasi į Genoą, bol
ševikai turėtų paleisti iš ka
lėjimų socialistus, sugražin-

ti piliečiams spaudos ir or
ganizacijų laisvę ir paskelb
ti visuotinus rinkimus.

‘DRAUGAS” PATVIRTINA 
ŽINIAS APIE PURICKĮ.

“Išgamos”, “provokatoriai”, 
“Judųšiai”, “šmeižikai” — taip 
ir pilasi iš Gliicągos klerikalų 
organo špaltų, kaip iš gausy
bės rago. Suprantama, kad tai 
vis dėl to šmugelio skandalo, 
į kurį tapo įveltas buvusis Lie
tuvos ^užsienių reikalų ministe- 
ris, kun. dr. Purickis.

Bet juo dauginus “Draugas” > 
šneka apie tą skandalą, tuo' 
labinus jisai patvirtina teisin
gumą tų žinių, kurios buvo pa
skelbtos “Naujienose”.

Jau pirmesniuoso savo straip
sniuose jisai buvo priverstas 
pripažinti, kad šmugelis tikrai 
tapo susektas ir kad tardyto
jas pradėjo tyrinėjimą, kurio 
rezultate kaltininkams gręsia 
kriminalių įstatymų bausmė.

Bet iki šiol “Draugas” ne
norėjo pripažinti, kad ta šmu
gelio istorija turi ką nors ben
dra su Purickio atsistatydini
mu. Jisai griežtai tvirtino, kad 
buvusis užsienio reikalų minis- 
teris pasitraukė tiktai dėl Uy- 
manso projekto. Dabar tečiaus 
“Ddaugas” jau atsižada šitos 
savo pozicijos.

Paskutiniame savo numery
je jisai jiaskelbė vieno savo 
bendradarbio straipsnį, kuria
me yra cituojamas gautas iš 
Kauno 
karštai 
Laiško 
drūtas
tikslu jausmingai deklamuoja 
apie buvusiojo ministerio to
bulybę ir apie jo priešų “niek- 
šingumą”.

Pagal jo išvadžiojimus išei
na taip/kad Purickis buvo ne
kaltas, kaip angelas, bet “Ju- 
došiai” socialdemokratai ir pa
žangiečiai sumanė jį pražudyt, 
idant tuo budu prašalinus iš 
poli tikos dirvos stiprų oponen
tą. Purickis, mat, pritaręs Hy
manso projektui, o socialde
mokratai ir pažangiečiai prie
šinęsi jam. Negalėdami kitaip 
sulaikyti valdžią ir seimą nuo 
Hymanso projekto priėmimo, 
jie sugalvoję parblokšti ga
biausius to projekto šalininkus. 
Vienas jų esąs Galvanauskas 
— tad jam buvusi padėta bom
ba; o antras esąs kun. Puric
kis — tad jisai buvęs apkal
tintas, kaipo spekuliantas.

Laiško autorius (taip bent 
paduoda savo straįpsnyje 
“Draugo” bendradarbis), rašo:

“•Opozicija griebėsi teroro 
^priemonių, kąd pašalinus iš 
priekio valstybės įtakingus

“laiškas” nuo žmogaus, 
pritariančio Purickiui. 
autorius mėgina kiek 
išteisinti Purickį ir tuo

viau pravedus savo politiką. 
Įvyko pasikėsinimas ant Mi- 
nisterio Galvanausko gyvas-

Dr.

au- 
su-

.darbo 
sociali-

ti es, Nors jis ne pilnai jiems 
pavyko, bet visgi svarbiau
siu momentu ji išmušė iš 
valstybinės pjjJitiKos priekio 
— ligoninėn nuvarė, šituo 
betgii nepasitenkinta. Mat, 
Dr. Purickis nors gavo ke
lis grasinančius įspėjimus, 
bet <lef tėvynes labo jų ne
paisąs veikė dar energin- 
giaus (tiesa, kad “veikimas 
dėl tėvynės labo” tolyn bu- 

. vo vis energingesnis: prad
žioje šmugelis buvo siunčia
mas lagaminais, o paskui — 
vagonais! “N.” Red.). Ir štai, 
netikėtai, įvyksta aiškiai su
fabrikuota ir sąmoningai su
planuota provokacija — 
Purickis spekuliantas?!”

Tolinus tas pats laiško 
torius (jeigu laiškas nėra 
fabrikuotas “Draugo” redakci
joje) šaukia:

“Ir šitą .Tudos darbą dirba 
pasivadinusieji save, iš vie
nos puses ‘tikrais 
žmonių draugais’ —
štai ir iš kitos ‘ultra-patrio- 
tais’ — pažangiečiai.”
Taigiv laiško autorius kartu, 

su “Draugo” bendradarbiu ir 
su “Draugo” redaktorium vie
šai tvirtina, kad Lietuvos so
cialdemokratai ir pažangiečiai 
(buvusis Lietuvos prezidentas 
Smetona, prof. Voldemaras, ka
nauninkas Tumas ir k.) ne tik
tai sufabrikavo melagingus ap
kaltinimus prieš kun. Purickį, 
o ir metė boiųbą ir Galvanau
sko namą, norėdami jį nužu
dyt! Mums rodosi, kad šitokius 
idiotiškus plepalus neapsimoka' 
nei kritikuot. Jie rodo, kaip gi
liai yra įklimpę, klerikalai, kad 
griebiasi net šitokių besąžiniš- 
kų išmislų, idant išsiteisinus vi
suomenės akyse.

Drabstydąmas purvais Pu
rickio kaltintojus, “Draugas” 
tečiaus pripažįsta tą faktą, ku
rį pirma stengėsi užginčyti. Ta
me pačiame “laiške” sakoma:

“Tuo tarpu Dr. Purickiui 
teko pasitraukti nuo musų 
politikos 
slas su 
monėmis

vairo. Vadinasi, tik- 
judošiškomis prie- 
visgi pasiektas...”

kun. Purickis apReiškia:
leido savo vietą ne geru noru, 
o priverstas pasitraukti; ir tas 
botagas, kuris išginė jį iš mi- 
nisterio kėdės, buvo niekas ki
ta; kaip tiktai skandalas dėl 
šmugelio.

“Draugas” tuo būdu patvir
tino tą, ką mes sakėme pačio
je pradžioje. Tikimės, kad to- 
liaus jisai bus prispirtas pasi
traukti ir iš paskutinių savo 
pozicijų, kuomet teismas (jei
gu tiktai jis bus bešališkas) iš
neš savo nuosprendį šmugel- 
ninkams.

“TfiVYNĖ” NEPRITARIA 
ŠLIUPUI.

S. L. A. organas rašo:
“Dr. J. šliupas Kauno 

‘Lietuvoje’ išsijuosęs agituo
ja už priėmimą Hymanso 

projekto, kuriuomi norima 
Lietuvą pasmaugti. Nors ta
me jo straipsnelyje matosi 
tikro Lictuvid siela ir jis tą 
agitaciją veda gerais norais 
besivaduodamas, tačiau rei
kia pasakyti, kad labai ne-

so

tvirtinimai ir pranašystės. 
Gaila, kad šitas senas lietu
vių i tautos darbuotojas vis 
posenovei gyvena vien jaus
mais ir visą savo diploma
tiją remia vien momento sen
timentais.”
Mes nemanome, kad Ilymąn- 

projekto klausime p. Šliu
pas vadovaujasi vien jausmais. 
Kaip tik priešingai: vien jaus
mais vadovaudamasis, jisai tu
rėtų greičiaus linkti prie Hy
manso projekto atmetimo, ne
gu priėmimo. rNes juk niekas 
negali abejoti, kad savo jaus
mais p. šliupas yra karštas 
Lietuvos patriotas (net šovi
nistas) ir lenkų priešas.

Nusilenkti lenkams ir tautų 
sąjungai Dr. šliupą verčia jo 
protavimas, o ne jaušmai. Ji
sai protauja “praktiško biznie
riaus” protu: prieš veją nepa
pūsi. O toks jo protavimas yra 
dėlto, kadi jisai netiki, jogei 
Lietuvos liaudis pajieglų ko
voti už savo šalies laisvę.

Apskritai galima pasakyti, 
kad Lietuvoje tie žmonės link
sta prie kompromisų su len
kais, kurie nepasitiki liaudies 
jiegomis. Tokie yra klerikalų 
viršūnės ir daugelis vadinamų
jų liaudininkų. Griežtai nusi
statę prieš uniją su Lenkija 
yra socialdemokratai, kurie 
visas savo viltis deda ant^dar- 
bo^zmonių.

Skirtingą rųsį sudaro pažan
giečiai. Jie reiškia Lietuvos 
buržuazijos interesus, o tie in
teresai yra priešingi lenkų bur
žuazijos interesams.

Skaitytoju Balsai
fe ...........  W *1

[Ui iiretk&tas ilame akyrittįe 
nuomones Redakcija neatsako.}

KAS ŽINOT, KAIP DAIKTAS 
NIKELIUOTI?

Gerbiamieji* Naujienų Skai
tytojai: — Aš manau randasi 
lietuvių, kurie užsiima nikelia
vimo darbu. Gal butų kas toks 
malonus nurodyti 
nas,* kaip ir kokiu 
sutaisyti medžiaga 
mui (padengimui)
blėlos, plieno ir vario. O gal 
žinote knygą lietuvių kalba, ku
rioj butų nurodyta tas dalykas. 
Busiu jums labai dėkingas.

-O. O. >

per Naujie- 
budu reikia 
nunikeliavi- 
kdip antai:

Redakcijos Atsakymas
M. WalenČiui. — Bereikalo 

tamsta pyksti ir prasimanai. 
Naujienoms tamstos asmuo vi
sai nerupi ir jos nesi interesuo
ja, kur tamsta gyveni. Kaip 

korespondentas paraše, taip įdė 
jokie.

S. K. A., Chicago.—Tamstos 
paimto iš kitų laikraščių eilė
raščio neįdėsi me.

FEDORAS SOLOGUBAS

Viešpačiui
Žeisk man širdį, kuo galėsi, 
Bet aš verkti nepradėsiu! 
Ir kai žemės dienos ges— 
Aš ta^e eisiu sutikti, 
Kad mirties mirksny suklikti: 
Piktas Dievas, o ne mes!

Su žeme sumaišė nuodus— 
Aš garsiu ošiu šia paguoda, 
Kaip nektaro kvepmenoms!

Šitos dovanos spjovimą * 
Iš malonės jyrakeikimo 
Rankomis imu manoms!

( ':■ I Į j p, | Į ( I. ' • ,

Šito šilto dumblo tinklo 
Be Jo meilės ir be ginklo 
Aš mokėjau neapkęst! — 
Gyvenau, šypsodams, vienas, 
Pro svajones leisdams dienas, 
įLeisdams joms godos’ < 

paskęst!

Mano kūnas ima griūti, —
Kur gi teks jam baigt supūti
Kur
Bus
Kas
Kas
Kas

gi meilė? Kur viltis? 
šlykštu bjaurioj duobėje, 
kadais skaisčiai žydėjo, 
kentėjo ir mylėjo, 
gyveno, kaip ugnis!

Ką gi! juokis mano gėda!
Aš nevertas Tavo pėdo, > 
Piktas Viešpatie šventų t 
Tik žinau tarp žemės pąnčių, 
Kad Golgotos kryžiaus 

kančią
Kentė žmogus, o ne Tu! 

Vertė BALYS SRUOGA.

Italijos unijos reikalauja 
visų sindikalistu kongreso

(Versta iš Vokietijos Darbi
ninkų Unijų, vadinas vokiečių 
sindikalistu oficialiu organo 
“Der Syndikalist”.)

Paskutinė Italijoj sindikali- 
nių unijų konferencija priėmė 
svarbias rezoliucijas Sovietų 
Rusijos ir Raudonojo Amati- 
nių Unijų Internacionalo klau
siniais. Jų pasiuntinybė sugrį
žo iš Maskvos pasibaigus kon
ferencijai. Jos pranešimas, ku
ris (patvirtino konferencijos 
jau priimtas rezoliucija^ tapo 
priimtas. )

Rezoliucija skapiba šitaip:
“Du metai jau suėjo nuo to 

laiko, kaip Italijos sindikalistu 
unija nusprendė prisidėti prie 
Trečiojo Internacionalo. Šitas 
nusprendimas paėjo iš noro at- 
steigtb tarptautinį judėjimą*ir 
iš pripažinimo fakto, kad vi
sos klasiniai sąmoningos pro
letariato galybės turi susivie
nyti tarptautiniais pamatais. 
Buvo tikėtasi, kad karas pa
tiekė darbo revoliuciniam at- 
steigimui. Revoliucingieji, libe-

Sereda, Sausio 11 d., 1922
valiai politiniai elementai, ku- 
rie nenorėjo valstybinio komu
nizmo prpdo pripažinti, ne
privalo būti verčiami turėti 
reikalo su dogmomis, kad 
tarptautinė vienybė butų gali
ma kuo plačiausiais pamatais, 
kokius turėjo Pirmasis Inter
nacionalas. Šitą pažiūrą mes 
šiandien patvirtinam.

“Mes tvirtinam, kad santy
kiai tarp Italijos Sindikalistu 
unijų ir Trečiojo Internaciona
lo iki šiol buvo ne kas dau* 
giau kaip ^grynai dvasiniai ir 
platoniniai santykiai. Mes ma
tom, kad Trečiasis Internacio
nalas ir savo kongrese 1920 m. 
nusprendė, kad tik politinės 
grupės, ar partijos gali Jam 
priklausyti. Tarptautinis Unijų 
Internacionalas susitvėrė tik 
šią vasarą. Raudonojo amati- 
nių unijų Internacionalo klau
simu Italijos sindikalistu1 unija 
patvirtina savo seniaus priim
tą žvilgsnį, nustatytą pirmes
nėmis tautinėmis konferencijo
mis ir konvencijos taipgi pa
tvirtintą. Šitos rezoliucijos re
miasi tiesiai pamatiniais revo-Į 
iucinio sindikalizmo pradais, 
vadinį pilna amatirių unijų 
nepriklausomybe nuo politinių 
jartijų. | Italijos sindikalistu 
unijai' nėra tokios partijos, ku
rią ji geriau mylėtų, ar suteik
tų jai teisę veržtis amatinės 
unijos dirvon. Kad Italijos sin- 
dikalistų unija pripažino Tre
čiąjį Internacionalą, tai ji pa
darė tą ne dėlto, kad jis ge
riau jai patiko, negu kitos par
tijos, o dėlto, kad ji buvo už
sidegusi karščiu garbingai Ru
sijos revoliucijai spalį, 1917 
m., kuri buvo viso revoliucin
gojo rusų proletariato darbu, 
kuri sutvėrė naujas visuome
nių gyvenimo formas ir pra
dėjo daryti realybes iš idealų 
priešingų valstybei, Jrisvą ko
munizmą, kurių pradų Itali
jos sindikalistu unija yra 
įkvėpta.

“Atatinkamai čia išdėtam ji 
patvirtina savo susidėjimą su 
Raudonuoju Tarptinių Unijų 
Internacionalu, bet jungiasi 
su Franci jos sindikalistu ma- 
žnmą^ reikalaujančia, kad tuo- 
jaus butų išleistas pakvieti
mas revoliucinių sindikalistu 
Internacionalo kongresai), ir 
kad tas kongresas įvyktų kur 
nors vakarų Europoj, visai ne
priklausomai nuo valdžios at
sakomybę. turinčių vienetų, ar 
partijos intakos. Tame kongre
se turi būti išbraukta tie pa
ragrafai, kurie reikalauja ap- ‘ 
simainymo delegatais su poli
tinės partijos komunistinio au- 
tori tingumo Internacionalu.

“šituo griežtu nusistatymu 
Italijos sindikalistu unija nu
taria atmesti priėmimą raudo
nojo ąmatinių unijų interna
cionalo suolo centralėje tary

Tiek apie Italijos sindikalL 
stų uniją.

žemiau seka oficialia vokie
čių sindikalistu laikraščio pa
aiškinimas:

“Italijos sindikalistai nenori
priimti raudonojo amalinių 
unijų Internacionalo. Jie rei
kalauja visiškos nepriklauso
mybės nuo visų politinių par
tijų. To mes, Vokietijos sin
dikalistai, kaip ir visi kiti sin
dikalistai, taipgi reikalaujam. 
Bet visgi yra skirtumo, ar su
simaišymo Internacionalo klau
simu. Kuomet mes, Vokietijos 
sindikalistai norim sudaryti 
sindikalistu Internacionalą vi
siškai nepriklausomą nuo Mas
kvos, tai Italijos ir Franci jos 
darbudraugiai mano, kad mums 
reikia jiakeisti raudonojo ama- 
tinių unijų Internacionalo pra
dai, kad jie ajlatiktų revoliu
cingojo sindikalizmo pradams. 
Bet visi sutinkam šaukti Wp- 
taulinj kongresą Europoje. Ar 
pifrųošiamasis ‘ organizavinjas 
prasidės Tarptautinės sindika- 
listų informacijos biure Olan
dijoj, ar pas Italijos ir Fran- 
cijos sindikalistus, tai tas yra 
iiiažcsncs svarbos. SvarjbiaU- 
sis dalykas pasiliuosuoli nuo 
Maskvos.”

—- (Industrial Solidarity).
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Žmogaus Pajiegos Eikvojimas
Darbininkai, kurie negamina.

»
Sudėtų skaitmenų, parodan

čių nedarbo didumų Jungtinėse 
Valstijose tam tikru laiku, nėra. 
Darbo Skyrius neseniai pranešė, 
kad bedarbių yra 5,750,000, bet 
jis nepaduoda to, kad tai yra di- ’ 
džiausiąs skaitmuo. Galima drą 
šiai sakyti, kad bedarbių šian
dien yra 5 milionai.

Streikininkų ir darbininkų už
darytais fabrikais skaičius žy
miai padidins šitą skaitmenį, ši
tas skaitmuo gali kas mėnesis 
plačiai kisti. Del Šitos priežas
ties šiandien gal dar pusė milio 
no prisidėjo prie bedarbių.

Nuolatai nedirbančių dykų 
turčių skaičius yra nedidelis, 
palyginti su ta baisia žala, ku
rią jie padaro iškraipydami nau
dingą gamybą. Jų viso, gal, 
bus 300,000.

Be to reikia pastebėti, 
trijų milionų susirgusių, 
negalėjusių kokią-nors 
labai didelis jų skaičius 
ga ar sunegalėja dėl išvei 
priežasčių, kurias tvarkinga Vi
suomenė stengtųsi prašalinti. 
Del aiškiai išvengiamos ligos ar 
nelaimės, gal, milionas darbinin
kų kasdien išlieka nuo darbo.

Taigi, nedaug suklysim pasa
kę, kad mažne septyni milionai 
gamintojų, kurie -galėtų dirbti, 
nedirba.

Dykautos dydis.

1910 m. gyventojų sąrašu, iš 
38,000,000 žmonių turinčių dar
bą, 21,000,000, arba 63 nuoš. bu
vo užimti, taip pasakius, pirmi
ne gamyba—žemę dirbo, žvejo 
jo, kasyklose- fabrikuose dirbo, 
statė. Kili 14,000,000 nieko nega 
mino, o tik skaidė pirminių ga
mintojų pagamintus daiktus, ar
ba teikė kokį savotą patarnavi
mą. šiandien šitų darbininkų 
proporcija su pirminiais gamin
tojais, ištikimais apskaitymais, 
pasiekė 50 nuoš. viso darbinin
kų skaičiaus. Kad paskaidos 
mechanybei reikalinga didelė 
pajėga, tai nėra ko kalbėti, bet

kad iš 
ar su- 
dieną,

Bet mažiausiai pusė 22 bido
nų galima priskaityti prie tik
rojo pertekliaus. Štai ve: 
$500,000,000 gražnoms; $750,-
000,000 ’ pa rfūmams ir veldi
niams darylams, $50,000,000 
kramtomai gumai, $75,000,000 
“pertekliams viebučiuose ir 
valgyklose”, $3,000,000,000 “re- 
sortams, lenktynėms, pasivaži
nėjimams, ir tt.”, $1,500,000,- 
000 * “perteklingiems drabu
žiams, tiesalams, kilimams”. 
Mes nedaug suklysim, skaityda
mi, kad $11,000,000,000, Urba 15 
nuoš. šalies įplaukų buvo išleis
ta bereikalingiems pertekliams 
1919 m. Penkiolika nuošimčių 
šalies įplaukų apskritai, gal, bus 
tolygu darbininkų skaičiaus dar
bo pajiegos penkiolikai nuošim« 
čių. Darbininkų skaičius šian
dien yra apie 44 milionai. To
kiu budu mes tūriui viso užimtų 
pertekliaus gamyboj apie septy
nis milionus darbininkų.

Galiaus, mes nei kiek neper
dėsim, paskaitydami dvyliką 
milionų darbininkų užimtų per
tekliaus ar kitų beverčių daiktų 
gaminimu ir tarnyba. Jei per
tekliaus pagaminti reikia septy
nių milionų, tai jiems paskaidy
ti — pardavinėtojų, raštininkų, 
garsintojų ir smulkių krau
tuvių laikytojų — reikės ma
žiausiai penkių milionų, kurių 
patarnavimas paskaidos tvarky
mo žvilgsniu visai 
gas.

Eikvotė technikos

lionų tonų suvartoja gelžkeliai, 
86 milionai tonų paverčiama į 
koksus plienui dirbti, nuo 20 
iki 30 milionų tonų išvežama 
svetur, o likusios suvartojama 
žibihimui, šildymui ir pajiegai.

Yra apskaityta, kad pagami
nimui elektrinės pajiegos dabar
ties reikalavimams patenkinti, 
reiktų iškasti nedaugiau kaip 
200 milionų tonų minkštųjų an
glių, jei anglys kasykloje butų 
košiama taip vadinamuoju Mon
de procesu. Tokiu budu 200 
milionų tonų minkštos anglies 
visiems pajiegos tikslams ir ki
tas šimtas ini'lionų tonų kok
sams bei antriniams gaminiams, 
sudaro 300 milionų tonų, kurių 
užtektų visam reikalingam dar
bui, vietoje dabartinių 600 mi
lionų tonų i— sutaupant 50 nuo
šimčių.

Musų keblumas.
Tame tai musų keblumas —

Darbininkų 
Darbas žuvęs dėl nedarbo, 

streikų, turčių dykinėji- / 
mo 1 apsieinamų daiktų 

ir tt..................... 7,000,000
Darbas žuyęs dėl gamini

mo pasieinamų daiktų ir 
apsieinamo palarnąyi- 

mo ..................  12,000,000
Darbas žuvęs dėl pasenusių 

techniko būdų reikmenų 
gamyboje ir paskaido- 

je .5.................... 10,000,000

Viso žuvusio darbo 29,000,000
Visas pajiegiųjų darbinin

kų. skaičius ....  44,000,000

bereikalin-

buduose.
sueikvolos 
dar sun-

Trečioji žmogaus 
pastangos kategorija 
kiaus yra įvertinti. Tik snuilk- 
meninis išstudijavimas kiekvie
nos pramonės sąryšy su išminti 
ngo pramonių koordinavimo ga

daug maža tikrų faktų. Nesenai 
paskelbtieji lldovero praneši
mai apie 11 svarbiųjų prama
nių eik volę suteikia pradžią to
kiam studijavimui.

Paimkim, pav., anglies pra
monę. Inžinieriai jau patiekė 
apskaitymus anglies taupymą

ar gali reikėti vieno ,žmogaus galimybių, einant naujoviniais 
. nugabenimui to, ką vienas pajda- mokslo budais.

ro? Prideramai sutvarkytoj, 
paskaidos sistemoj proporcija 

\ vieno ant penkių, arba 20 nuoš.
butų per aukšta.

Ar gali žmogus kontroliuoti 
savo cįvilizaciją?

Ką šitie bereikalingi milionai 
veikia ?—Garsina, pardavinėja, 
perveža, spekuliuoja, derybas 
veda, įstatymų ' žiuri, knygve- 
džiauja, su smulkiomis prekė
mis vaikščioja, užsisakymus ren
ka, apdratftlžia, bankininkauja, 
nekrutamu turtu verčias, vag-

Anglies iškasi
mas Jungtinėse Valstijose per 
paskutinius penkelis metus vi
dutiniai kas metai siekė apie 
600 milionų tonų, kurių 170 mi-

RALTIJOSAMERIKOS
U LINIJA 9Broadvay, . Nev'lŠrk.NY L>

TIESI i
KELIONE l

ARDA JLIIšPO
Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja į Piliavą 
aplenkia Jjenkų juostų (karidorių) 

’ VISA TREČIA KLASSA PADALIN
TA I KAMBARIUS

ANT 2-jų, 4-rių, G-šių ir 8-nių LOVŲ 
‘*LITUANIA/’» ” VASARIO 1, 1922 
“ESTONIA” išplauks .....  Vasario 22, 1922

TREČIOS KLASOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.50 PILIAVĄ $106.50

—LIEPOJŲ $110.00
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 

savo agento.

^DR.HERZMAN^1
« BM8UO6 

PknUrill bm 8412 8k. Mnlfied Si.

ikrai UatuvlanM tlaanuu pa* ■> 
matu kaipo patyrąa gydytajaa, ahl- 

irGydą aitrias ir ehronllkas NeaM, 
▼yrą, motorą ir raiką, paaal tak
iausias metodas X-Ray faf kitokiai 
elektros prietaisui.

Ofisas Ir Labaratorljai 1IU 
18th St., netoli Fisk St.

▼ALANDOSi Maa 11—11 »lat* 
ir nuo 6 iki 8 vaL ▼•karais.

( Dienomis: Danai
TalflfhanaU 

f

GYVENIMAS:

niki Dna«I 
>r«T«r 41M 
Halited St.

yfa 120,000 bankiniukų ir mek- 
lerių; 1,500,000 knygvedžių ir 
raštinės' tarnautoj ų; 300,000 
pirklybinių keliautojų; 130,000 
apdraudos agentų; 135,000 tei
sininkų; 225,000 barzdaskučių ir 
nagų šveitėjų; 150,000 galvorė- 
džių; 40,000 gražnių; 1,250,000 
smulkmeninių pardavinėtojų; 
1,600,000 smulkmenų krautuvių 
pardavinėtojų; 200,000 kareivių; 
2,000,000 tarnų; 80,000 burti
ninkų, dvasininkų, medijų.

Kad visų šitų žmonių darbas 
yra be naudos, tai sunku tą iš
syk pasakyti. Kad jie dirba 
taip pat sunkiai, kaip ir mes vi
si kiti, tai gal tas tiesa. Bet 
šitoj negamintojų kategorijoj 
rasime milionus pelningai užsiė
musių žmonių, kurių darbas 
kaipo patarnavimas visuomenei, 
nevertas nieko.

Grįžkim prie Iždo apskaity
mo išlaidų pertekliams 1919 m. 
Sekretoriaus Houstono laiške 
jos apskaityta $22,700,000,000, 
arba 30 nuoš. visų Šalies įplau
kų tais metais! Bet ne dau
giau kaip pusė šitos baisios su
mos galima priskaityti tikrąjam 
pertekliui. Išdo skaitmenyse 
prie pertekliaus priskaityta to
kie dalykai, kaip muzikaliai in
strumentai, prausiamieji mui
lai, automobiliai, dailės kuri
niai, ir sporto daiktai. x

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei ii raidės darosi dvi.
Jei turi uždegimą aidų,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akiuią.

John J. Smetona
Akinių specialistas

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

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

EXTRA!

Tol.: Roosevelt?7532*
LIETUVIS GRABORIUS

S. M. SKUDAS 
1911 Canalport Avė.

Patarnauju laidotuvėse kuogeriausiai, ir pasam- 
dau automobilius visokiems reikalams. Kreipkitės 
prie manęs—o mano patarnavimu busit užganėdinti.

T. Pullman 5488Gaišto proporcija 66 nuoš.
Skaitmuo 10 milionų sugai

šintų darbininkų dėl pasenusių 
technikos būdų gaunama, skai
tant, kad 40 nuošimčių 25 mi
lionų darbininkų reikalingų 
pramonėse, nueina niekais. Jei 

" " į 50
/nuoš., tai visose pramonėse bus 
40 nuoš.

Kad viso gaišto proporcija 66 
nuoš. nėra perdėta, tai matyt iš 
Iloovero inžinierių pranešimo, 
kurie skaito, kad naujovinč pra
moninė mašina sugaišina 75 
nuoš. savo gadimybinės energi
jos. — (Labęr Age).

šalia turtinga gamtos tutrais, «ngl>akasyboje proporcija
turtinga technikos žinojimu, 
tutringa gamyklomis ir ištaisy
mais, o svetur badas ir skur
das. Ažuot panaudojus šituos 
turtus skurdui naikinti, mes ma
tom, kad beveik 7 milionai pa- 
jiegių darbininkų nieko nevei
kia; mažiausia 12 milionų kitų 
gamina beverčius daiktus, ar 
teikia bevertį patarnavimą; kuo
met pasilikusieji darbininkai 
gamina naudingus daiktus taip 
gaištamai, kad, jei anglis galė
tume Imti, pavyzdžiui, pusė jų 
pastangų nueina perniek? Visa 
sudėjus į krūvą:

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Rooserelt Rd.
Arti St. Louis Ave^ , 

CHICAGO, ILL.

i. SHDSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

___Chicago, III.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

28 East WRshingtow St. 
Valandos: nu6 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8862 
1824 Wabansla Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru 
Rezidencijos tok Kedzia 7716

Tvirtumas 
Jusu Apielinkes 

BANKO
Skaitykite apie tvirtumų Bridgeporto 

didžiausio banko’ statemente, kuris vėliau
siai išleistas. Paprašykit vieno egzmplio- 
riaus ir parsineškite namon. Pamatysite 
kaip šis bankas auga. Perkelkite savo pini
gus šin didelin bankan, kuris auga kasdieną. 
Jūsų tauppmi pinigai visiškai saugus čion.

v I .

Pinigus siunčiame Europon už žemiausias

kainas.^ Greitas jpristatymas.

Central Manufacturing 
District Bank
1112 West 35th Street

Valstijinis Bankas.
Clęaring Housc Bank

Išviso turtas 
$6,919,842,23

VELTUI Kalėdiniai Taupymo blotteriai— 
paprašykit, o gausite.
Dar nėra pervėlu įstoti Kliuban.

EXTRA!

Visuotinas Išpardavimas
Didžiausia lietuvių krautuvė, Chicagos dalyje Roselande. Parsiduoda už 

$65,000.00 įvairiausių tavorų. Susidedančių iš įvairiausių prekių, kaip čeverykų 
visokios rųšies vyrams, moterims, vaikams ir mažiems kūdikėliams.

Didelė daugybė yardinių dalykų kaip medvilnės ir tikrų vilnonių audeklų, 
onių verpalų ir taip-pat medvilnės verpalų. Didelė daugybė šveterių vyrams,Vilnonių verpalų ir taip-pat medvilnės verpalų. Didelė daugybė šveterių vyrams, 

moterims, mergaitėms ir vaikams. Apatinių marškinių visokios rųšies moterims, 
vyrams, vaikams ir mergaitėms.

Milžiniška daugybė kelinių vyrams. Del vaikų yra visokios rųšies siutų, over- 
kotų ir mackinaw.

Didelė daugybė zabovų vaikams taippat stiklinių daiktų, visokių molinių in
dų, porcelaine, geležinių ir blekinių puodų. Visokių dalykų kokių tik yra ant 
marke to. Viskas parsiduos kuop^iausiai 50c. ant kiekvieno dolerio.

Taigi lietuviai, naudokitės proga, kol dar nėra pervėlu, nes po laikui gailėsi- 
tės, nes bus jau per vėlu.

I NATIONAL DEP ARTMEN TSTORE
10824 Michigan Avė Chicago, III

CIPT? A Nf T T VYRAI Už visai mažas lėšas, suteikiama g 
x eriausis gydymas, kokis tik medici

nos mokslui yrą žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 
jo» todėl, gali kfu^ gera vieta ir tamistai.

V

vieta ir tamistai.
Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žintą ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fy- 
žišką tvirtumą.

Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas 
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai.

DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS’.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį 

leidimą nuo Illinois Valstijos.
St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago,

DR. CHARLES SEGALI 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
Ashland Are^ | labaa 

Chicago, niiaois.
Specialistas džisvss 

t Metodiką, Tyrilką b 
Taiką Ligą.

OFISO VALANDO8I
f į2,vaL ryte’ ■ M 
• ▼<L pe piet ir nuo 7 iki 8i3fl vaL 
▼akaro. Nedaliomis nūs 1| raL 

▼alandos ryto iki 1 vai. pa
Telefonas Drezsl 2888

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CniRURGAB 

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

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

Tel. Lafayette 4988.
Y*1-: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietį.

“Ačiū gydytojui už 
išgydymą”.

85 South Dearborn
III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00rytoJki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00 
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v.

’ INSTEIGTA DVHjEšIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

Fetieral Bond & Land Company
Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar telegramais.
Parduoda laivakortes į visą, pasaulį.
Parduoda namus, žemes, farmas iAbondsus.

OFISAI:
666 W. 18th St., Clucago ’ iu 1439 S. 49th Court, Cicero.
201 Chambcrs St., New York. H G02 Asso’n Bldg., Chicago. I

T«L Auitiii 787
DR. MARTA 

DOWIATT—SAS8.
K«tik tngr|io II Calilomllo, Ir 

vii tfB savo praktikavimą pa Mą, 
1288 W. Harrtoon St.
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Dr. Maurico Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Are.
, Tel.i Yardi 994

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

EMERALD DAIRY
Lietuviška Pieninyčia

Užlaiko pastarizuotą pieną ir Smetoną. Padaro ge
riausią sviestą, sūrį už pigesnę kainą negu kokia kita 
išdirbystė; pristato į štorus, restauracijas ir į papras
tus namus. Suteikia aisboksius (Icebox) ir ledo kur 
tik reikalaujama.
S. Daugėla 3251 S. Emerald Avė.
Tel. Boulevard 727 Chicago, |11.

DR. M. STAPULIONIS
Gydąs be rydaolis ir be operacija 

3347 '.Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakari 

Tel.: Boulevard 9897
711 W. 13-ta gat. ,2 iki t vak. 

Tel.i Canal 279

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

tema. Pagabus išmokesčio planas ■uteildamas, jei norite. Mielai 
apkainavimą suteikiame.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n <<
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892 Chicago, UI.

PACIAVIMOSI PAS 
ĮVAIRIAS TAUTAS

Pagal H. D’AImeras’ą 
Sutaisė A. J. Karalius,

TURINYS:
1. Pačiavimasi pas laukines tautas,
2. Pačiavimasi pas senovės rytų tautas: 

pas muzulmanus;, pas marmonus.
3. Pačiavimasi Indijoj, Kynijoj ir Japoni- 

JOJ.
4. Pačiavimasi Graikijoj ir Romoje.
5. Pačiavimasi Francijoj.
Ši knygelė turi 89 puslapius.

Kaina tik 20c
Kiekvienas privalo tuojau nusipirkti 

knygelę.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted Street, 

». - ' 

šią

Telephone Yards 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, UL
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CHICAGOS
ŽINIOS

NEPASISEKĖ PARDUOTI 
EŽERO DUGNĄ.

minėtos

Vakar Maxwello teisme tūla 
namų ir lotų pardavinėjimo 
agentūra, norėjo priversti M. 
Venį rilių nupirkti ežero dug
nų. Atsitiko taip.

Arthur Monaham, 
agentūros agentas,
Ventrillų įsiūlė jam lotų pirkti, 
sakydamas, kad jis tūrius labai 
geroj vietoj ir labai nebrangų 
lotų. Ventrilla matomai agen
tui patikėjo ir sutiko lotų pir
kti. Ventrilla agentui davė 
$25 rankpinigių ir čekį sumoj 
$90, bet paprašė agento, kad 
šis čekio dar neišmainytų; nes, 
viena, jis dar neturi pasidėjęs 
banke tiek pinigų, o antra, apie 
loto pirkimų jis norįs dar pa
sitarti su savo pačia. Ventrilla 
pasitaręs su savo pačia nuvy
ko pas agentų, kad pastarasis 
parodytų jam tų lotų. Agentas 
noroms ne noroms buvo pri
verstas tai padaryti. Ventrilla 
pamatęs, kad lotas yra baloj 
atsisakė jį pirkti. Tada agentū
ra patraukė jį teisman. Tečiaus 
teisėjas agentūros 
paliepė pirma ten
ir tik tada stengtis tuos 
^nonėms pardavinėti.

savininkui 
išdžiovinti 

lotus K

LENKUI KAINAVO $25 Už 
SVARĄ MUNŠAINĖS.

Pohcistas * patėmijęs girtų 
žmogelį gatvėj ėmė jo klausinė
ti kur jis gavo munšaines. Vy
riukas policistui pasakė. Pasta
rasis nuvyko nūrodyton vieton 
ir ten rado kų tik užtaisytų 
mujišainei varyti aparatų. De-
— lenkų tuojaus nugabeno į 
Maxwello šaltųjų. Vakar pa
klaustas laukas, Tony Chodec- 
ki teisėjo <?iip senai jis turįs 
šį aparatų ir ar daug degtinės 
juo yra išvaręs. Teisėjui pasi
sakė, kad tik du ir pusę svaro 
skystymėlio. Tada teisėjas jo 
paklausė ar jis yra vedęs. Len
kas atsakė, kad yra. Tik pridū
rė, kad nežinąs kiek jis turįs 
vaikų, nes jo Įiati gyvena Len
kijoje. Teisėjas už du 
munšaines 
s mes $50, 
tai teismo

svaru 
lenkui paskyrė bau- 
o už tų pusę svaro 
lėšas.

LOYOLOS UNIVERSITETUI
PADARYTA DAUG ŽALOS.

Užpereitą naktį 
Loyolos universiteto 
namas padarė žalos, 
$50,000. Ugnis

užsidegęs 
medicinos 
sako, už 

pavieto ir
Frances Willard ligoninių paci
entus labai išgąsdino. Sako, 
kad ugnį pagimdė susisiekusios 
elektrikinės d ra tos.

BANKIERIAMS NESAUGI 
VIETA CHICAGOJE.

Sakoma, kad bankicriai bijo 
savo puikiais < automobiliais 
Chicagos gatvėmis važinėti. 
Mat plėšikai, sako, turi labai 
gerų akį ant jų. Vakar ir vėl 
vienas bankierius Benjamin 
Perstein/buvo apiplėštas Chica
goje. Bet plėšikai tapp suimti.♦ '
UŽ $4.22 GAVO PO 10 METŲ.

E<Iward Bilson ir Edward 
(viehvardėliai) Sulter liko nu 
teisti vakar nuo 10 metų iki

ktų vertes $4.00.

Fine for Lumbago^
Musterole drives pain away and 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently. i

It is a clcan, vvhite ointment, mada' 
with oil of mustard. Gct Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c | 
in jars a..d tubes; bortai size, $3.00. Į 
BETTER TIIAN A MU3TARD PLASTĘR

NUŠOVĖ SMUKLININKĄ.

Vakar policinio kulipkos ne
šamas nuplasnojo pas Abrao
mų tūlas smuklininkas David 
Roman. Policijai buvo praneš
ta, jo smuklėj yra pardavinė
jama munšainė. Policistams nu 
vykus Roman nenorėjo pasi
duoti, taigi ir liko nušautas

NELAIMINGA AUTOMOBI
LIŲ SAVININKAMS DIENA.

Vakar pavogta Chicagoje 13

praneša, gal bus teisino pas
merkti. Tūlam laikui netekus 
duonp^lnių, be abejones, jų 
šeiminoms gręsia vargas ir ba
das. Delio visi unijistai taurės 
remti tuos draugus. Tas pats 
delegatas raportavo, kad Rū
bų išdirbystes Fabrikantų Aso
ciacija turės savo konferencija 

dėl šių 
pasi- 
Rub-

PRANEŠIMAI.
Kensington. <— Lietuvių Bendro

vės metinis susirinkimas bus laiko
mas trečiadienį, sausio 11, 7:30 v. v. 
Shedvello salėj, 341 Kensington avė. 
Visi nariai susirinkite. Bus duotas 
raportas apio bendrovės stovį už vi
sus metus. — Direkcija.

REIKIA DARBININKŲ i
________ VYRŲ_________ į PARDAVIMUI grosernė ir 4 

pragyvenimui kambariai. Ren
dos $25.00. Parduosiu u| $600. 
Kreipkitės 2903 S. Canal St/

PARDAVIMUI
Sereda, Sausio 11 d., 1922

1 i » ____

NAMAI-ŽEME,

Rochcsteryje

baigiančio kontrakto su 
siuvių Amalgameitų Un 
šią bosų konferencijų 
kviesti

»
Johnsonų Chicagoje daugiausia

*
Nesenai išleista nauja telefo

nų knyga Įiarodo, kad 
nių su i>avardem 
randasi Chicagoje
“Smiths” — 2,743, o “Ander- 
sons“ — 2,000. Žr 
kitomis pavardėmis v • ziau.

zmo- 
“Johnson” 
3,860, gi

buvo 
unijos viršininkai pre

zidentas S. Hillinan ir kili. Bėt 
unijos viršininkai atsisako da
lyvauti todėl, kad jie da nėra 
prirengę medžiagos darymui 
sekamiems metams unijos su
tarties.

.. BIRUTĖS visi nariai kviečiami su
sirinkti ketvirtadienį, sausio 12, pa
prastoj svetainėj. Jau tikietai paruoš
ti M. Petrausko koncertui, kurs į- 
vvks sausio 25 d. American Bohemdan 
Ilallėj 
duoti.

Turime juos išanksto par- 
h —Valdyba.

Side. — SLA. 226 KuoposNorth 
ekstra susirinkimas įvyks ketverge, 
12 <1. sausio, 7:30 vai. vakaro Viešo 
Knygyno svet. 1822 Wabansia Avė. 
Visi narai malonėkite susirinkti, nes 
bus nominavimas į Centro 'Valdybą.

—Kuopos rašt. K. Markus

ASMENŲ JIESKOJIMAI

VYRŲ REIKIA: ŠIOFERIŲ AMA-' 
tninkų ir paprastų darbininkų dirbti 
fr»xi-Cabs didelėn Taxi Co. Gali pa
daryti $125 iki $150 į savaitę. Išmo
kinsime važiuoti ir Taxl biznio. Nuo
latinis darbas. $400 kapitalo reika
linga. Pinigai užtikrinti, 82 W. Wa- 
shington St. Room 525.

PARDAVIMUI
"IT!!

PARDAVIMUI 
bučernė su namu, labai 
Atsišaukite: \

D. MINIAT 
2462 W. 46th Pi.

grosernė ir 
pigiai.

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

Apšvietus lavinimosi komi- 
uų su I sija pranešė, kad favintis sek- 
yra ma- inadieniais visai mažai unijistų 

tesilanko, į lietuvių kalbos gra- 
- matikos painokas atsilaiuco

SKEBŲ LANGŲ DAUŽYMAS, apie 20 narių. • '
Praeitą panedėlj, anksti ry- , ,Buvo j^okamos unijos vel

tą, apie 5 vai., Emerald avc- kl ",ms ,'r vil “'- ..Pareitus 
nžj, 36-tos gatvės bloke tapo iš ,nc,,u’ al«os' 1 P^e «aujų 
daužyti langai kai kurių lietu- rc,k,'!y “'arstymo, buvo duotas 
vių namų. Sako, kad tie žmo- T l,n,n,las sumanymas sušelp
us einą skebauti.—Z, L. M. D. ", vlen« "nUlst'<: klt'k 

pirmiaus buvo paskirta jam iš 
iždo keli desėtkai dolerių ] 
ramus, dabar nutarta ir toliau 
jo šelpimu rūpintis. Taipgi nu
tarta paaukoti iš skyriaus iždo 
10 dolerių nupirkimui dviejų 
daiktų “Friends of Soviet Rus- 

[ šia” naudai lietuvių skyriaus 
rengiamam bazarui. Beto nu
tarta ir išrinkta komisija iš 
dviejų rinkimui senų drabužių 
Rusijai. Keistai atrodė, kad 
renkant drapanų rinkėjus, vie
nas sako — perstatai! Vikšnį. 
Vikšnis: atsisakau. Kitas — 
perstata Petrų Maukų. Man
kos: atsisakau. Vėla perstat 
♦o Maisonų, ir tas atsisako. Da 
buvo perstatyta visa eilė šiaip 
karštų bolševikų, bet visi atsi
sakinėjo rinkti iš žmonių se
nus rublis fjplbčjiįimi nuj: 
šių Rusijos žmonių. Dar 
ĮMisvarsčius 'susirinkimas 
daryta. — Siuvėjas.

Lietuviu Rateliuose
BUSIMAS M. PETRAUSKO 

KONCERTAS.

Birutes Draugija praneša, 
kad jos rengiamas Miko Pet
rausko koncertas įvyks trečia-

can-Bohemian salėj, 18-ta gat
vė arti Ashland avė. Koncerte 
dalyvausiu taipjau žymiausios 
vietos artistinės jiegos.

BRIDGEPORTAS.

Atitaisymas klaidos.
Pereito šeštadienio Naujienų

Uetuvių Kaleliuose t lipusioj S.

bus nemaža klaida. Vietoj 
“Nutarta ateinantį pavasarį 
Sus. LNS. pirkti white leak 
(?), etc., turėjo būti: Nutarta 
ateinantį pavasarį pirkti white 
lead, etc. Beto vietoj nut. rašt. 
A. Bugailiškio, turėjo būti K. 
Vičas, o A. Bugaill^kis finansų 
rašt, ir vietoj M. K. Kiedrikis, 
turėjot būti maršalka K. Giedri- 
kis, etc.

—K. Vičas, SLNS. rašt.

RUBSIUVIŲ SUSIRINKIMAS.

Pereitų penktadienį, sausio 
unijos svetainėje, po num.

vių Amalgameitų Unijos 269- 
to Lokalo metinis susirinkimas. 
Susirinkimų atidarė lietuvių 
skyriaus unijos prezidentas V. 
Prusis. Buvo skaityti nuo ki
tų darbininkų organizaeijų ir 
pavienių asmenų lietuvių sky
riui atsiųsti įvairiais reikalais 
laiškai. Laiškų svarstymas ati
dėtas prie neužbaigtų reikalų. 
Toliaus sekė - iš “Joint Boardo” 
delegatų raportas. Pirmiausiai 
brolis A. Kairys raportavo iš 
visų unijos skyrių pildomosios 
tarybos posėdžiavimo, kad lai
kytame paskiausiame susirin
kime buvo atvykęs iš Kansas 
Valstijos nuo dešimts tūkstan
čių streikuojančių angliakasių 
įgaliotinis prašyti streikuojan
tiems moralinės ir medžiaginės 
pajamos, nes dabartinė strei
kuojančių angliakasių padėtis 
yra labai rusti. Jie streikuoja 
dėlto, kad naujai išrinktas An
gliakasių unijos , prezidentas 
Levais suareštavo ir į kalėjimų 
įkišo vieną seną unijos vadovą 
N. N. Mat Gompcrsinės Am. 
Darb. Federacijos patvarkymu 
tas angliakasių buvęs visuoti
nas streikas tapo atšauktas. O 
tas unijos vadovas buvo prie
šingas streiko atšaukimui. Tai 
tokia jo areštavimo priežastis. 
Toliau Kairys pranešė, kad 
metai laiko atgal, kuomet bu
vo Cigarų dirbėjų streikas Chi
cagoje ir bosų išimtos prieš 
streikierius /‘indžionkšenas,” 
buvo suareštuota apie 30 strei- 
kierių ir jie, kaip < d > »h*tui

JIEŠKAU savo brolių, Antano ir 
Zigmo Šepkų ir seserų šepkaičių, 
Kauno rėd., Šiaulių apskr., gimę ir 
augę apio Triškius. Girdėjau, kad 
Liudvisė yra vedusi. Meldžiu pačių 
atsiliepti, arba juos žinanti malonėki
te pranešti, užką busiu dėkingas.

JONAS DEIMANTAS, 
Box 46, Melrose Park, III.

C O AL Y A R D
PARDAVIMUI didžiausia “CICERO 

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

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

FEDERAL BOND & 
COMPANY 

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

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. /

ĮVAIRUS SKELBIMAI
SVARBUS PRANEŠIMAS visiems 

namų savininkams: Atliekame viso
kius plumberiškus darbus senus ir 
naujus už labai žemą kainą. Patari
mai dykai.

. CHAS DARASŽ^A, 
3020 Ix)we Avė.

Phone Yards 4502-J

už $20,000.

LAND

Cicero.

PARDAVIMUI barbernė su visais 
pirmos klesos .įrengimais. Biznis per 
20 metų išdirbtas. Pardavimo prie
žastis, važiuoju į Lietuvą.

4556 S. Paulina St.

MOKYKLOS

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠRENDAVOJU kambarį vienam 

urba dviem inteligentiškiems vaiki - 
------ Garu Šildomas, elektra ir te-

i . Atsišaukite
5548 Harper Avė. 2-os lubos iš priek'o 
Tel.; Dprchcster 9300.

tu ms.
P®* (lefonas

RENDAI 
vaikinams.

1616

kąmbaris divems

S. Halsted St.
1 flatas.

J1ESK0 PARTNERIŲ.

kiek
UŽ-

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

NorintĮeji pasigarsint J sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos Į 24 vai.

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

Jeigu kurie, apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa- 
ilieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Pranešimai
Gelbėkim Lietuvos Našlaičius.

Chicagos Komitetas Našlaičiams 
Šelpti rengia rankų darbų ir namie 
gamintų valgių bazarą vasario 12 d. 
1922 m. Mildos abiejose svetainėse. S. 
Halsted ir 82-ros gatvės, šiuuini 
kreipiamės į gerbiamą visuomenę, 
ypatingai Chicagos ir kitų miK’.ų ir 
nvestelių moteris ir mergaites melž
dami paaukauti pagal savo išgalę ke
lis, arba nors vieną kokį Ji>lesių ar 
mažesnį rankų dirbinį ar namie x ga
mintą valgį aukščiai, minėtam oaza- 
rui.

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

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

—Bazaro Rengimo Komisija.

S. L. A. 208 Moterų Kuopa rengia 
metinį balių (šokius) serctloj, sausio 
11 d., Auburn Park Masonic Temple, 
7832 Union Avė. — Komitetas.

Draugiškas vakaro su programų ir 
vakariene.—-Rengia LSS:4 ir 22 Kuo
pos sekmadienį, sausio 22, 1922, Pal
iulio ^Restorane, 3202 S. Halsted St., 
ąntros lubos. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Įžanga $1.25 asmeniui.

Tikietai parduodami Naujienų ofise, 
1739 S. Halsted St. ir Naujienų 
Bridgeporto skyriuj, 3210 S. Ha'.ited 
St. ir pas narius.

Kas nori dalyvauti musų draugii- 
keme vakare, lai išanksto nusiperka 
tkikietą, nes vieta vakarui neperdi- 
džiausia; kas pasivėluos, gali negau
ti vietos.

Programas bus įvairus ir puikus.
—Rengėjai.

PARDAVIMUI rakandų (furniture) 
krautuvė (senų ir naujų); geroj apie
linkėj. Lietuvių kolonijoj. Renda pi
gi. Parduosiu pigiai. Einu į kitą biz
nį.

3518 S. Halsted St.

ŽIŪRĖK, jei nori būt biznie
rių, parduosiu arba mainysiu 
ant bile kokio namo, savo biznį. 
Lietuvių apgyventa vieta. Atsi
gaukit telefonu: Yards 6466. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

PARDAVIMUI daugelis mažų 
vieno arklio vežimų, kurie buvo var
toti Express Company. Kreipkitės’: 
AMERICAN t RAILVVAY EXPRESS 

COMPANY
Klauskit Mr. Blakcly. .

PARDAVIMUI 2 saliunai, su 
barais ir kitais gerais įtaisy
mais. 1940 S. Halsted St. ir 6759 
S. Halsted St. Kreipkitės 1940 
S. Halsted St.

MOKINKIS

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa, geras biznis. Prie
žastis pardavimo: išvažiuoju ant 
farmų. Atsišaukite:

1501 W. 47th St.
/

PARDAVIMUI shliunas. Kai
na $600.00. Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos.

3225 S. Halsted St.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

BARGENAS
Pardavimui trumpame laike bučer- 

nč ir grosernė su ?utomooil:iun, ge
rame stovyj. Pardavimo priežastis, 
savininkas išvažiuoki ant fa m > «.

2500 W. 4Cth Ęl. '

PARDAVIMUI greitu laiku pusė 
saliuno. Esu priverstas važiu' ti į 
IJetuvą. Biznis gerai eina. Atsi- 
šaaukite greitai, bus trumpame lai
ke ir už pirmą pasiūlymą turi būt 
parduota. Laisnis ir renda užmokė
ta nuo 1 (I., šio mėnesio.

* ' 1400 S. Union Avc.

Mokiname: patriną padarymai, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis ir vakarais.

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

Master Sewing School
Principalas 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St.

^Kampas Lake St. 4-fl.

PARDAVIMUI galiūnas. Kas 
nori padaryti pinigų, lai tuo-

Dar yra proga 
kelioms ypatoms 
prisidėti pinigais 
ir ddrbu prie mu
sų naujo patento 
išdirbinėjimo. At
minkit, kad mes 
turimo .tokius 
daiktus, kokių 
dar pasauly nesi- 
abejones atneš di 
delius nuošimčius 
ant įdėtų pinigų 
ir suteiks jums ir 
jūsų 
darbus 
dos. 

ypatiškai ar per laišką į 
ką tveriame dirbtuvę.
FOUNTAIN PAINT BRUSH MFG.

CO
1623 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
su namu. Vieta dėl biznio išdirbta ir 
randasi tarp visokių tautų. Biznis 
yra visas ant cash.

Platesnių informacijų kreipkitės te
lefonu:

Prospect 3590.

5301 So. Halsted St.

Raugams 
ant visa-

Kreipkites
mus. Tik-

I ai davimui turiu keletą skalbiamą 
niacinų priimtų į rnfLinusi: elekt.’os, 
rankomis &rba kita spėka. Naujos 
nuo $10 ir aukščiau. Tai yra bege
nąs, ii4 tęsis tik keletą dienų. Kreipki
tės arba telefonuokite:

5758 S.' May St.
Tel.: Wentworth 1604.
1 ■■■■■■............. ■■■■

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė 
p;eroj vietoj, lietuvių apgyventa. Biz
nis išdirbta per ilgus metus, arba mai
nysiu ant bile kokio namo, tik ne
brangesnio, kaip dešimts tūkstančių 
dolerių.

. 710 W. 33rd St.
REIKIA partnerio į saliuno 

biznį. Aš esu našle ir viena ne
galiu apsidirbti. \

1437 S> Morgan St.

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI Storas lietuvių ap- 
j2;yventoj vietoj, biznis nuo senai iš
dirbtas vyriškų aprėdalų ir avalinės: 
vyrų, moterų ir vaikų. Priežastį 
jardavimo patirsite ant vietos.

JUOZAPO RIDIKO Storas 
3854 S. Halsted St.

MOTERŲ

REIKIA 20 patyrusių moterų 
popierų sortavimui. Gera alga, 
smagios darbo aplinkybės.
REPUBLIC WASTE PAPER 

CO.
1039 W. Congress St.

REIKIA patyrusių moterų prie sor- 
;avimo popierų. Nepatyrusios neatsi
šaukite. Nuolatinis darbas, gera al
ga.

Atsišaukite:
GUBINSKY BROS. & CO. 

2261 S. Union Avė.

REIKALINGA moteris, mergina ar 
3a ženota pora su maža šeimyna dėl 
jridabojimo 6—7 m. vaikučių. Apie iš- 
ygas, susitaikysime. Atsišaukite:

JONAS JANONIS,
1514 S. 50th Ct., Cicero. 

Po 6 v. vak.
...........—A

REIKIA augusios moters ar- 
ja jaunos merginos apie 15 ar 
16 metų amžiaus namų darbui 
—vaikų pridabojimui.

1801 S. Peoria 'St.

REIKIA DARBININKU
VYRU '

REIKIA janitoriaus pagelbininko 
nevedusio; turi prigulėti prie unijos; 
nepatyrusiam ir neprigulinčiam prie 
unijos meldžu neatsšaukt.

A. Drignot, 
5200 University Avė.

REIKIA patyrusio virėjo, ga
minimui lietuviškų valgių. Pa
stovi vieta, gera alga. Atsišau
kite
4837’ W. 14-th St., Cicero, III.

REIKIA vyrų. Kreipkitės 
MANHATTAN PICKLE CO.

1053 Washburn Avė.

PARDAVIMUI saliunas, vi
sokių tautų kolonijoj, prie di
delių dirbtuvių; biznis 20 me
tų senas. 

1158 W. 15tli St.

AUTOMOBILIAI
GERAS Automobilius maini- 

mui ant 2-jų bei 3-jų lotų. Alu- 
tomobilius yra 7-nių pasažie- 
rių. Kreipkitės į “Naujienų” 
Bridgeport skyrių, — 3210 So. 
Halsted Str. (No. 6).

RAKANDAI

DIDAŽIAUSIJ BARGENAS
Pardavimui didelė bučernė, lietuvių 

apgyventa, biznis labai gerai eina per 
3 blokus nėra kitos bučernės; 4 pra
gyvenimui kambariai; rendos $35.00 
į mėnesį, lysas ilgas. * Kaina tik $1,- 
250.00. Mokėta $1,900.00. Didelė prie
žastis verčia parduoti pigiai. Nemo
kantį biznio išmokinsiu. Norinti pa
sinaudoti šia proga kreipkitės tuoj.

‘ 8328 S. Halsted St.
Pirmos lubos iš užpakalio.

VELTUI $30.00
Paauksuoti laikrodėliai su puikiau

siais 21-akmenimi ir retežėliu vy
rams ar moterims. Pagarsinimui sa
vo tavoro, nusprendėme išdalinti 5,- 
000 šių laikrodėlių VELTUI. Plates
nių žinių kreipkitės į katalogą išsių- 
simte aplaikę 12c stampom’s.

PEARL TRAIDING CO., 
Box 122,

189 Perai St., New York, N. Y.

PARDAVIMUI kepykla viso
kios duonos ir keksų prie 
lietuviškos bažnyčios.

1434 S. 49 Court 
Cicero, III.

pat

PARDAVIMUI bučernė ir gro 
šerne geroj apielinkėj, lietuvių 
ir lenkų apgyventoj. Pardavi
mo priežastis liga.

1834 Canalport Avė.

PARDAVIMUI 2 kėdžių bar- 
ber shop lietuvių apielinkėj. La
bai trumpame laike priverstas 
parduoti.
. 4610 S. Marshfield Avė.

EXTRA BARGENAS
5 kambarių vėliausios mados ra

kandai turi būt urnai parduoti aut 
syk ąr atskirai už teisingą pasiūly
mą. Taipgi gro|ik ia pianas prijung
ta Ukurele ir didelis dubeitava sp- 
re'’.dzina phonograpss su rekordais. 
Viskas gvarantauta. Rezidencija

«, 1922 S. Ko izie Avė.

,PAIŪ)AVIMUI 6 kambarių rakan
dai tik 2 metai dėvėti. 2 pečiai: gazi- 
nis ir anglimis šildomas, visai nauji. 
Priverstas greitai parduoti ir tai už 
pirmų pasiūlymą, nes apleidžiu mies
tą. Pirkėjas galės apsigyventi toj pa 
čioj vietoj, jei patiks. Parduosiu už 
$180.00. 3215 S. Wallace St.

NAMAI-ŽEME
Mainysiu namą ant automobiliaus. 

Namas. 5 pragyvenimų; rendos $80.00 
į mėnesį, namas yra geram stovy. 
Atsišaukite greitai, ęuriu turėt auto
mobili^ greitu laiku.
FIRST NATIONAL REALTY CO. 

736 W. 35 St.

2826 Emerald Avė. 2% aukštų mu
lkis 6 ir 7 kambarių namas, gara- 
dzius. $7,500. č

10808 S. Troy St., Mt. Grcenvvood, 
> kambarių modemiška muro bunga- 
nw; lotas 125x125. $1,500 cash rei

kia, kaina $6,500. Kreipkitės prie 
vininkų. ,

‘ k OCH & CO. MORTGAGĘ, 
BANKERS, >

£603 S. Halsted St. f

sa-

PARDAVIMUI kampinis mūrinis na 
mas ant dviejų pagyvenimų. Taipgi 
r visas biznis grosernė ir bučernė 
abai geroj vietoj. Atsišaukite 

LUMRaRDO BROS.
5159 Kolone Avė. 

Arti Archer Avė.

EXTRA — BARGENAS
Pardavimui saliunas. Biznis išdirb

tas pep daug metų. Renda pigi, ly
gas ilgas; 4 kambariai užpakalyj pra
gyvenimui. Taipgi parduodu 2 lotu: 
viens Roseland prie 107-os gatvės ir 
Indiana avė., priešais Sttrumilų svetai
nę, o kitas Gary Ind. (Douglas Park 
Aditionary). Parduosiu viską ant syk 
ar atsikirai, arba mainysiu ant na
mo,- bučernes arba grosemės. Prie
žastis, turiu du bizniu. K. Brazai
tis, savininkas, 333 E. Kensington* 
Avė., Kehsington, III. t

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

j SZEMUT & LUCAS,
* 4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI namas South Side 
prie Garfield Blvd., nebrangiai arba 
mainysiu ant bile biznio. Namas yra 
gerame stovyj, mūrinis ir naujas ga- 
radžius užpak&ly, 2 fintai po 6 kam 
barius, vanos, elektra, fpmace heat ir 
geras beismantas. Kreipkitės prie 
savininko

4948 So. Laflin St.
Tek: Yards 6627.

P-lis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

9

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

- vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DES1GNING
Room 402, 59 E. Adams SU 

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

/— ' ui. —

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.

Specialus vakarinis klesos bis-' 
niavoms merginoms, pasisiuvimul 
sau dresės.

■'
VALENTINE 

DRESSMAKING COLLEGES 
2497 Madison Street, 

6205 S. Halsted St.
Kreipkitės ypatiškai arba raly- l 

kit išlygų jiakJausdaml.
Sara Patek, pinrdninki. I

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

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

Sunaudokite liuosus vakarus pasi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

yVaitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland |Ąve^ 

Chicago, III.

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLĖ

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

3454 9b> Halsted gatv. 
arti 35tos gat.

>>i ................... .... ....-. . —

AUDROS MOKYKLOJ

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

3001 So. Halsted St.,
Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliškos ir lietuviškos 

kalbą, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abd- 
nos istorijos, gsografijos, politikinM 
ekonomijos, pilietystis, dailiaraiys- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po platų. Vakarais nuo 6 
iH 10 valandai. ___
3106 80. HALSTED ST„ CHICAGO,




