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75 žm. žuvo teatre
Francija
Rusija
Vokietija

taikos su Rusija?
►

prašys paskolos

prašo palengvinimų

Gal 75 žmonės žuvo 
teatre

Sako, Francija taikosi 
su Rusija

Sniegas įlaužė Washingtono 
teatro lubas ir palaidojo kelis 
šimtus žmonių.

Sutartis jau esanti parašyta, 
tvirtina Berlino žinia.

WASHINGON, s. 29. — 
Baisi nelaimė vakar vakare į- 
vyko turčių distrikte esančia
me puikiame krutaniųjų pa
veikslų teatre Knickbocker. Per 
pastarąsias 30 valandų rytinė
se valstijose gana smarkiai 
snigo ir teatro stogo susirinko 
kelios pėdos sniego, kurio sto
gas neįstengė atlaikyti ir įgriu
vo į teatrą. ,

Tuo laiku teatre, kaip spė
jama buvo nuo 300 iki 1,000 
žmonių. Buvo tarp jų žymių 
valdininkų, jų žmonų, taipjau 
diplomatų. Jie visi tapo palai
doti po lubų laužais ir ,sniegu. 
Greitai atvyko policija, ugnia
gesiai ir kariuomenė juos gel
bėti ir daug žmonių išgelbėta. 
Bet taipjau daug žmonių su
žeista ir užmušta.

Dabar visu smarkumu kasi
nėjama griuvėsius ir j ieškoma 
sužeistųjų ir lavonų, bet visgi 
dar niekas negali pasakyti kiek 
tikrai žmonių tame žuvo ir 
kiek liko sužeista. Spėjama, 
kad skaičius žuvusiųjų siekia 
apie 75, arba maždaug tarp 
60 ir 100. Kiek žinoma, skai
čius sužeistųjų 
manoma, kad 

paskui padidės
Ikišiol jau

griuvėsių apie 40 lavonų. Dau
gelis jų jau tapo identifikuo
ti, bet dar daugelis tebėra ne
identifikuoti ir guli vienoj baž
nyčioj, paverstoj į laikinę la
voninę.

Teatro lubos įgriuvo apie 9 
vai. vakare. Jos įgriuvo be jo
kio “perspėjimo” ir niekas nė 
nenujautė, kad artinasi tokia 
baisi nelaimė. Ūmai tik tarsi 
didžiausias perkūnas sudundė
jo ir sunkios, cementinės ir 
geležinės lubos užgriuvo, triuš- 
kindamos po savim teatro kė
dės ir ramiai sėdžinčius 
nes. ,

Tik po vidurnakčio, 
kiek nukasus cementą ir 
gą ir ugnimi nupjauščius
les geležis, pasisekė prieiti prie 
užgriautų žmonių ir pradėti 
juos gelbėti.

siekia 75, bet 
galbūt skaičius 
iki 100. 
atkasta iš po

zmo-

nors 
snie- 
dide-

Nenori mažinti laivyną
VVASHINGTON, s. 29. — 

Baltajame name oficialiniai pa
sakyta, kad administracija ne
prielankiai žiuri į pasiūlymą, 
kad skaičius Jungt. Valstijų 
laivyno jurininkų butų suma
žintas iki 50,000. Pasakyta, 
kad kol-kas negalima tikėtis 
jokio didesnio sumažinimo lai
vyno ir jurininkų skaičiaus.

“Socialdemokratas”
Musę draugų savaitinis laikraštis 

ii Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienose

Kaina 5e

rezervas dabar siekia $30,000,- 
000. Jis siekia virš 200,000,- 
000 auksinių rublių. Rusija no
ri sumažinti savo išlakias, to
kias kaip užlaikymas armijos, 
kuris kasmet atseina apie 500,- 
000,000 auksinių rublių.

“Genoaj mes prašysime, kad 
karas apsistotų. Jeigu tas bus 
išrišta, tada Rusijos koncesi
jos kitų šalių kapitalui bus 
saugios. Jeigu ne, taK pasauli
nė padėtis bus ant tiek netik
ra, kad kapitalistai nenorės in
vestuoti Rusijoje”.

Apie įkūrimą užsienio bankų 
Rusijoje, Sokolnikov sakė, kad 
dabar nebėra reikalo kiekvie
nam bankui įsileisti sovietų 
valdžią jo valdyme. Apie pri
vatinę nuosavybę jis sakė, kad 
sovietų valdžia nori palaikyti 
nacionalizaciją kasyklų, alie
jaus, anglių laukų, miškų ir 
geležinkelių, bet nenori nacio
nalizacijos ant nekilnojamos 
nuosavybės.

Amerika nepasitiki Genoa'Landis nesitrauks iš arbi
konferencija tratoriaus vietos

Ir Lenkiją pasiekė 
blaivybės banga.

zinan-
rate-

buvo

BERLINAS, s. 29. — Fran
cija ir Rusija esančios išvaka- 
riuose susitaikinio. ,

Pasak gautų iš gerai 
čių dalyką diplomatinių 
lių, tarp Maskvos, ir 
žiaus, per tarpininkus
vedamos derybos, kuriose pa
siekta susitarimas svarbiau
siuose dalykuose.

Sulig to susitarimo, Franci
ja išgaus pasaulio pripažinimą 
Rusijos ir visur gins sovietų 
valdžią. Kainą gi už tą užmo
kės Vokietija.

Rusija už tą pripažins visas 
caro skolas Francijai ir taip
jau suteiks Francijai industri
nių koncesijų Rusijoje.

Francija gi iš savo pusės 
pripažins sovietų valdžią ir pa
skolins tai valdžiai apie 10,- 
000,000,000 frankų. Taipjau 
bus susitarta apie 16 skirsnį 
Versailles sutartyj, kuris už
tikrina Rusijos teises gauti iš 
Vokietijos kontribuciją.

■ Franci jos suteiktas kreditas 
sieks 5,000,000,000 frankų pi
nigais, o likusioji dalis medžia
gomis ir prekėmis. Visa tai 
Francija tikisi duoti Rusijai 
Vokietijos kontribucijos.

Rusija prašys didelės 
paskolos

iš

Turi gauti po $400,000,000 pa
skolos kas met, kad jstengus 
atsiburfavoti.

MASKVA, s. 28. — Rusija 
vyksta į Genoa ekonominę kon
ferenciją, ‘‘kad svarstyti fak
tus, o ne principus”. Taip pa
reiškė korespondentams vei
kiantysis finansų komisarus 
Sokolnikov, tas pats Sokolni
kov, kuriam 1917 m. buvo pa
vesta nacionalizuoti privatinius 
ir kitokius Rusijos bankus.

Jis sakė, kad dabar dauge
lis ekspertų rejika žinias, ku
rios bus įteiktos Genoa kon
ferencijai. Jos rodys, kad Ru
sijos rekonstrukcija galbūt bus 
reikalinga kasmet po $400,000,- 
(XX) paskolos ir kad kaštai ki
tų šalių intervencijos Rusijoje 
galbūt sieks sumą Rusijos se
nosios skolos.

“Jeigu Rusijai nebus duota 
rekonstrukcijos paskolos, mes 
negalėsime užmokėti savo sko
lų”, tvirtino Sokolnikov. “Klau
simas pakėlimo vertės Rusijos 
popierinio rublio, yra panašus 
į klausimą visų Europos pini
kų. Jį galima išrišti tik ilgu 
rekonstrukcijos darbu. Prie 
patogių sąlygų Rusija galbūt 
galės į tris ar penkis metus 
sumažinti skaičių savo popie
rinių pinigų ir sugrįšti prie 
auksinių.

“Netiesa, kad Rusijos aukso

Dienotvarkis jau gautas, 
atsakymas į pakvietimą 
nė neparašytas.

29.

Iš Skerdyklų 
streiko-------  A-

26 namų bu- 
, kurios yra 
arbi tratoriaus, 

federalinio teisėjo, Landis nuo
sprendžiu apie jų algas ir dar
bo sąlygas, ir tą nuosprendį 
atsisako priimti, užvakar įteikė 
teisėjui reikalavimą, kad jis 
pasitrauktų iš arbi tratoriaus 
vietos ir leistų patiems darbi
ninkams susitaikinti su 
traktoriais.

Teisėjas 
kalavimą 
jam labai 
bas ir kad jis norėtų su jais 
visais atsisveikinti, bet jis vis
gi nesitrauks iš arbitratoriaus

• CHICAGO. — 
davotojų unijos,

bet 
dar ------- „

j nepatenkintos

Alus turės tik 2’/z nuoš. alko
holio, skaičius karčiamų bus 
sumažintas, pardavinėjimas 

degtinės suvaržomas. Kareiviai prieš streikierius
WASHINGTON, s.

Washingtono valdžia va^kar ga
vo dienotvarkį Genoa ekono
mines konferencijos, bet ji dar 
nėra atsakiusi į pakvietimą da
lyvauti toje konferencijoje.

Autoritetingai pasakyta, kad 
dar net nėra nė parašytas at
sakymas. Net nėra ir nuspręs
tas Amerikos nusistatymas lin
kui tos konferencijos, nors ad- 
ministracija<Kis dar laikosi sa
vi) senosios nuomonės, kad ši 
valdžia nieko negali pagelbėti 
Europai toje konferencijoje, 
ypač prie dabartinių Europos 
aplinkybių.

Wasbington Post, labai arti
mas prezidentui ir skaitomas 
reiškėju administracijos 
statymo, rašo delei tos 
ferencijos:

“Abejonę sukėlė tų 
elgimasis Washingtono konfe
rencijoje. Jeigu jos atsisakė ko
operuoti Washingtone, nors 
jos iškalno išsireiškė, kad jos 
pilnai pritaria šiai valdžiai, tad 
negalima tikėtis, kad jos ko

jos komisijos reikalavimą pa- operuotų Europoje dar paines- 
aiškintl Vokietijos negalėjimą 
mokėti kontribuciją sausio ir 
vasario mėn., vakar tapo įteik
tas tos komisijos atstovui Ber- 
line, kad jį persiuntus Pary
žiun.

Vokietija prašo palengvin 
ti kontribuciją

Siūlosi daugiau mokėti prekė
mis, bet prašo sifmažinti mo
kėjimų pinigais.

BERLINAS, s. 29. — Vokie
tijos atsakymas į kontribuci-1

padidinti 
pati kon- 
pripažino 
nežiūrint

Vokietija sutinka priimti 
Canncs konferencijos nutari
mus ir užmokėti šiais metais 
720,000,000 auksinių markių 
pinigais ir 1,450,000,000 auks. 
markių prekėmis. Bet ji kar
tu nurodo, kad tokią sumą 
užmokėti jai bus labai sunku, 
nežiūrint projekto 
taksus, ką padaryti 
tribucijos komisija 
esant negalimu, ir
nutarimo užtraukti priverstiną 
vidurinę paskolą ir visais ga
limais budais mažinti valdžios 
išlaidas. Todėl Vokietija yra 
priversta prašyti sumažinti 
reikalavimą kontribucijos pini
gais, o imti daugiau prekėmis. 
Ji taipgi prašo, kad jau už
mokėti pinigai ir kad okupa
cijos kaštai butų priskaityti 
prie šių metų kontribucijos.

Vokietija taipjau prašo, kad 
talkininkai palengvintų jai at
gauti Vokietijos k kreditus, kas 
leistų jai, atmokėjimui kontri
bucijos, užtraukti didelę pa
skolą užsienyje.

Hugo Stinnes laikraščiai yra 
labai nepatenkinti nutarimu 
pravesti priverstiną paskolą. 
Jie taipjau rūstauja dar ir dė
lei to, kad ta paskola apskai
toma auksinėmis markėmis, o 
ne popierinėmis.

, Vokietija sumažins subsidi
ją maisto supirkimui, delei 
duona turės pabrangti 
nuoš.

ko
75

Graikai rengiasi naujan 
puoliman ant turky

kon-

niuose klausimuos®”.

•Landis į tokį 
atsakė, kad 
nepatinka jo

rei-
nors 
dar-

i vietos ir laikysis joje iki pil- 
’ nai nebus viskas sutaikinta.

nusi- 
kon-

šalių

Japonija trukdytoja.
WASHINGTON, sausio 26. 

— Pranašaujama, kad paskuti
nis pilnas nusiginklavimo kon
ferencijos susirinkimas įvyks 
apie vidurį sekamos savaitės.

Konferencijos negalima už
baigti, kadangi trįs svarbus 
klausimai tebėra neišrišti. Ir 
.visuose šiuose trijuose klausi
muose susitaikimui trukdo vie
na Japonija. Ji nesilaiko apie 
Šantungą, ji neprileidžia svars
tyti apie jos 21 reikalavimą iš 
Chinijos ir ji taipjau neleidžia 
užbaigti sutartį apie laivyno 
mažinimą, nes ji dar nepriėmė 
sutarties nebudavoti naujų for
tifikacijų ant Pacifiko vande
nyno salų.

ATI KENAI, s. 29. — Angli
jos, Francijos ir Italijos vilki-[ 
nimas su pasiūlymu tarpinin- 
kystes, kad sutaikius Graikiją 
su Turkijos nacionalistais, pri
vedė prie Graikijos /armijos 
rengimosi naujan ofensyvan 
Mažojoj Azijoj. Manoma, kad 
naujasis puolimas prasidės už, 
šešių savaičių. Galbūt pats ka-

Gal pėtnyčioj užsibaigs nusi
ginklavimo konferencija.

WASHINGTON, s. 29. — 
Spėjama, kad nusiginklavimo 
konferencija užsibaigs ketver
ge ar pėtnyčioj. Manoma, kad 
iki to laiko Chinija ir < 
nija pilnai susitaikys ir kad 

galima bus seredoj atlaikyti 
pilną susirinkimą patvirtinimui 
sutkrtieS apie laivynus, o ket
verge patvirtinimui Chinijos ir 
kitų sutarčių.

12 ŽMONIŲ UŽMUŠTA SUSI
DAUŽIUS TRAUKINIUI.

LONDONAS, s. 28. — Hel- 
singforso žinia sako, kad Ru
sijos policija pradėjo tyrinėti 
apie susidaužymą traukinio 
ties Stepnaja stotim, kuriame 
liko užmušta 12 žmonių ir su
žeista 38. Valdžia mano, kad 
gal buvo padarytas pasikėsini
mas ant valdininkų gyvasties, 
nes tuo traukiniu važiavo daug 
bolševikų viršininkų.

Leninas važiuos į Genoa

Tokį teisėjo nuosprendį nuo
širdžiai parėmė kontraktoriai, 
kuriuos teisėjas labiausia rė
mė ir visus nuosprendžius da
vė vien jų naudai.

Dabar namų būdavo toj ai 
streikuoja prie 90 didelių na
mų, o šiandie dar daugiau 
streikų bus paskelbta, kon- 
t rak toriams bandant samdytis 
neuninius darbininkus.

VARSAVA, s. 29. — Alus, 
turintis daugiau kaip 2 Vi nuoš. 
alkoholio bus neraustas Len
kijoje. Vakar seimo priimti 
įstatymai apie alkoholį draudžia 
išdirbtinėti ir pardavinėti stip
resnį alų, leidžia tik vieną aliv* 
dę ant 2,500 gyventojų, panai
kina saliunus ir leidžia tik 
kavines ir restauracijas. Be to 
įstatymai nustato, kad savinin
kai gali būti areštuoti, jei bus 
girtaujama jų namuose ir už
deda 20 nuoš. taksų ant lai
komos degtinės.

Smarkus debetaijsekč seime 
prieš priimsiant 
mus.
riausius arg 
vybę.
kad šis įstatymas privers “len
kus gerti plaukų toniką, kaip 
kad daroma Jungt. Valstijose”.

Sakoma, kad “sausieji” lai
mėjo daugiausia d( 
esančių seime sep’ 
rų.

N e braška City paskelbta ka
ro stovis.

GAL PANAIKINS 
BYLĄ.

SMALL

s. 29. — 
asmeninis

WAUKEGAN, III 
Valstijos prokuroro 
atstovas Thomas Marshall va
kar prieš Lake apskričio teis
mą argumentuodamas prieš 
reikalavimą atskirti guberna
toriaus Small ir Curtis bylas 
ir jų bylas nagrinėti visai at
skirai, pareiškė, kad* jei tokis 
kaltinamųjų reikalavimas bus 
išpildytas,! valstijai galbūt nė- 

JjeapsimoMes gaišti laiką ir ves
ti tą bylą.

‘ Nors byla tęsiasi jau gana 
senai, bet prie tikrojo bylos 
nagrinėjimo veikiausia dar ne
greit bus prieita. Ikišiol vien 
bus klausoma advokatų argu
mentų, išpradžių už j1 visišką 
apkaltinimų panaikinimą, o 
dabar už atskirą bylų nagri
nėjimą. Advokatams pasisekė 
panaikinti visus apkaltinimus 
prieš gubernatorių Small, iš
ėmus vieną. Jeigu ir kaltina
mieji bus atskirai teisiami, tai 
valstija, matyt, nebesitiki lai
mėti bylos ir jeigu ir šiame 
dalyke ji susilauks neprielan
kaus nuosprendžio, ji veikiau
sia bylą visai panaikins.

/Turės grąžinti dalį pelno
WASHINGTON, s. 29. — 

Tarpvalstijinės prekybos ko
misija vakar išleido įsakymą, 
kad visi geležinkeliai, kurie per 
paskutinius 4 mėnesius uždir
bo daugiau kaip 6 nuoš. pel
no ant savo vartoto transpor- 
tacijoje turto, pusę to pelno 
perviršio turi atiduoti valdžiai. 
Įsakymas išleistas pasiremiant 
1920 m. įstatymais.

Kiek, žinoma, veik visi ge
ležinkeliai per pastaruosius 4 
mėnesius uždirbo daug dau
giau negu 6 nuoš. pelno ant 
savo turto, bet kad jų turtas 
dar nėra pilnai apvertintas, tad 
dar negalima numatyti kiek 
jie turės sumokėti valdžiai.

Paryžiuje automobiliai užmušė
400 žmonių.

PARYŽIUS. -h Paryžiaus 
gatvėse 1921 m. automobiliai,MASKVA, s. 29. — Bolše

vikų premieras Leninas tapo j vežimai ir gatvekariai užmušė 
paskirtas galva sovietų delcga-' 400 žmonių. Betgi nė automobi- 

ralius Konstantinas irgi važiuos1 ei jos į Genoa ekonominę kon- liai, nė žmonės nepaiso jokio 
į frontą. ferenciją. | išaugamo ir tvarkos.j saugumo ir tvarkos.

iuos įstaty 
'Šlapioj i”rf įrodinėjo įvai- 

us prieš blai- 
Viena^/jų net pasakė,

■LINCOLN, Neb., s. 28. — 
Penkios kompanijos Nebraska 
milicijos tuojaus išvažiuos į 
Nebraska City, prašant pavie
to šerifui, prokurui ir miesto 
mayorui, kurie reikalauja mi
licijos, kad sustabdžius mena
mus sumišimus tame mieste, 
kuriuos buk kelia streikuojan- 
tįs skerdyklų darbininkai.

Gubernatorius McKelvie, pa
sitaręs su milicijos komanduo- 
tojais, išleido proklamaciją, pa
skelbiančią Nebraska City ka
ro stovį.
Buvo susirėmimų su streik

laužiais.
OMAHA, Neb., s. 29. — Pa

sak Nebraska City šerifo 
Fischer, pereitą seredos vaka- 

(rą įvykęs susirėmimas tarp
yj10 | skerdyklų streikierių ir streik- 

‘laužiu ir privertė reikalauti pri
siųsti į ten valstijos miliciją. 
Jis sako, kad susirėmimas iš
tiko, kada privatiniai mušeikos 
nusivedė vienos skerdyklos 20 
streiklaužių į krutamųjų pa
veikslų .teatrą. Betgi po to su
sirėmimo jokių sumišimų dau
giau nebebuvo.

Persija pripažino Airiją
DUBLINAS, sausio 27. — 

Airijos Laisva Valstija tapo 
šiandie oficialiniai pripažinta 
Persijos valdžios.

Pasimirė Vokietijos moterų 
darbuotoja.

BERLINAS, s. 27. — Luise 
Zeitz, viena žymiausių darbuo
tojų už Vokietijos moterų pa- 
siliuosavimą, pasimirė šiandie 
po vakarykščios ūmios atakos 
reichstage laike kalbos nacio
nalistų vadovo Westarp, kuris 
aštriai pasmerkė Wirtho vald
žią.

Luise 
moteris 
laivyno

Zeitz buvo pažangi 
ir dalyvavo Vokietijos- 
jurininkų streike.

2 žmonės užmušti.

au-CHICAGO. — Sukatoje 
tomobiliai du žmones užmušė, 
o du sunkiai sužeidė.

r
Atšaukė streiką.
LOUIS, Mo., s. 28. —
Kuhn, biznio agentas

ST.
Otto
Amalgamated Mcat Cutters & 

. Butcher Workmen of N. A.
545 lokalo, paskelbė šiandie, 
kad streikas skerdyklų) darbi
ninkų St. Louis mieste tapo 
atšauktas. ,

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS"

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

ryto iki 2 vai. po piet
——..... --  ... —

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

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

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Chicago, UI.
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Apie pinigus
Jungtinėse Valstijose, apy- 

i vartoje esama devyniaropų pi
nigų. Kaikurios jų rūšys nėra 
taip pilnai priimtinos kaip kitos, 
kaikuris nėra taip atperkamos 
kaip kitos.

Jei perskaitysime, kas para
šyta ant Federalės Atsargos 
Popierio ir Federalės Atsargos 
Bankinio, Popierinio užpa
kalio, kuriuos mes tu
rim savo kišeniuj, tai pa
matysim, kad jie skiriasi: Po- 
pieris yra atperkamas auksu 
nunešus jį pas kasininkų Wash- 
ingtonan, arba “auksu ar teisė-1 
tais pinigais”, padavus reikala
vimą kuriam Federalės Atsar
gos Bankui; gi Bankinis popie- 
ris specifiniai nėra“atperkamas” 
nieku, bet jis yra priimamas 
mokant viešus mokesčius, ir tas 
padaro jį geru.

Jei pasižiurėsim į popietį ža
liu užpakaliu (greenback), kur 
parašyta “United States Note”, 
tai pamatysim, kad tai yra kvi
tą, kuri nieku nėra paremta —Į 
nieku 
nėmis

Nei 
kinis 
Valstijų popieris, nėra geri vi
siems tikslams — ant jų užpa
kalio parašyta šitie žodžiai: 
“Except duties on importą” (iš
skiriant muitus už {vėžinius) ir 
“Except interest on the public 
dėbt” (išskiriant palakius už 
viešą skolą).

Kas yra pinigas? Pinigas yra 
priimtoji maino įmonė politinia
me vienete turinčiame pilną 
tautinę galią.

Iš ko jis padirbtas? Tas ne
svarbu. Valdžios įsakymas, 
kad auksas ar sidabras atatin
kamai paliudytas turi būti tei- 
sotu pasiulinimu, padaro meta-, 
linius pinigus. Tolygus paliu
dymas ant kokios kitos medžia
gos ar vertybės daikto turėtų tą 
pačią sėkmę.

Ar galiausiai išperkamuoju 
metalu šitoj šaly nėra auksas? 
Ir taip ir ne. Vertybės viena- 
tas yra auksinis doleris, bet 
auksiniai doleriai dabar nėra 
mušami ir ne visos pinigų for-| 
mos yra būtinai išperkamos 
auksu. Pav., sidabrinis dole
ris yra vienintėlis doleris, kuris 
nėra tik pažadėjimu užmokėti. 
Jis yra teisėtas pasiulinimas, 
nors gabaline pardavos verte 
jis turi mažesnę metalo propor
ciją negu jo proporcija lygi 
auksui. Bet jis yra doleris ir 
pats save išperka. Sidabriniai 
kitų šalių pinigai turį daugiau 
metalo negu mūsiškis sidabri
nis doleris šitoj šaly turi ina-i 
žesnę vertę. \

Kodėl auksas pasirinkta ver
tybės vienetu? Delei klaidin
go manymo, kad tokis vienatasj 
yra reikalingas. 
r Kodėl šitas manymas yra 
klaidingas? Nes auksas netu
ri pastovios vertės. Taip kaip 
ir kiti daiktai jis priklauso nuo 
reikalautės jr prieteikos dėsnio. 
Valdžia nustatė jo kainą antį 
$20.67 unicijai ir dėlto jis at-| 
rodo turįs pastovią vertę. Bet 
tas netiesa. Jam esant pasto
vios kainos visokis vertės skir-| 
tumas turi būti parodytas kitų] 
daiktų kainomis, kurios nėra] 
šitaip nustatytos.

Ar valdžia gaii padaryti vis
ką vertybės vienetu ? Taip, 
kadaise sidabras bus vertybės 
vienetu.

Argi ne auksas yra visuotinu 
pinigu; vadinas, ar auksinis 
Jungtinių Valstijų doleris nėra 
vartojamas užsienių šalyse? 
Ne; kiekvienos šaiies auksiniai 
pinigai kitose šalyse yra skai
tomi gabaline verte.

An auksfes buvo kada demo 
netintas (paliautas vartoti kai
po pinigas) ? Taip. Penktoj 
dešimtyje metų Olandija, Bel
gija ir Vokietija demonetino 
auksą ir padarė sidarbrą vienin
teliu vertybės vienetu, arba pi
nigų pagrindu, savo jurisdikci
jose.

Kam tas buvo padaryta? At-

daugiau kaip tik Jungti- 
Valstijomis.
Federalės Atsargos Ban-
Popieris, nei Jungtinių

radus baisius liuoso aukso klo- stumti laukan uždėjus ant jų 
dus Califomijoj ir Australijojr ’ 
piniginių kreditų laikytojai pra
dėjo bijotis, kad padidėjusi pa
saulinė aukso prieteika taip 

[auksą nupigins, jog ji sumen
kinu auksinių pinigų vertę.

Ar popieriniai pinigai buvo 
kada vertesni už auksą? Taip. 
Pirmojo' šalies banko suorgani
zuoto Jungtinėse Valstijose — 
Bank of North America — čar- 
teriui pasibaigus (1811 m.) jo 
popieriai buvo vertesni už auk
sinius pinigus. Toj įstaigoj 
valdžia turėjo didžiumą dalių 
ir tai buvo vienintėlis šalies is
torijoj bankas, kuris nepri
klausė privatiems kapitalis
tams.

pinigų per didelį, 10 nuo3. mo
kesni, ir tautiniams bankams 
liko monopolius.

Kokia to sėkmė? Apyvar
tos pinigų daugis tapo sumažin
tas iki laipsnio reikalingo aukš
čiausioms palukių kainoms pa
laikyti. Ketas bankas bandė 
išleisti pinigų tiek, kiek jis bu
vo įgaliotas išleisti, pasiteisin
dami tuomi, kad nebuvo reika
lo.

Ar buvo kada kitas šitos rū
šies pavyzdys?

Gemzės salos governoras An
gliškoj sąsiauroj 1847 m. atsi
sakė paremti skolinimą pinigų 
rinkos įtaisymui ir finansino tą 
sumanymą salos kreditu, išleis
damas kvitas, primtinas už mo
kesčius ir nuomas rinkoje, ši
tas projektas buvo toks sėk
mingas, kad kvitų reikalauta 
buvo didesnė negu prieteika ir 

|kvitos iškilo tiek, kad jos buvo 
vertesnės už paprastuosius val
stybės pinigus — auksinius ir 
sidabrinius. Atitaisymui šito 
tapo įsakyta, kad nuomos rin
koje galima atmokėti papras
tais pinigais. Kada kvitos tapo 
ištrauktos iš vartonės rinka 

[pati buvo išsimokėjusi ir sala 
turėjo savo įtaisymus, nemokė
dama nei vieno fartingo palu
kių pinigų skolintojams.

Kaip išaiškinti kainų nepas-i 
tovumą? Pati pirmoji kitėji
mo priežastis kainų lygy, kaip 
visi ekonomininkai sako, yra 
apyvartos pinigų daugio padidi
nimas, ar sumažinimas. Jei pi
nigų daugis didėja sparčiau ne
gu prekių apštis, tai kainos sa
vaime tampa aukštesnės; jei jis 
nedidėja, ar dar mažėja,' tai 
daiktų kainų lygis puola že
myn. Aišku, kad pinigų skolin
tojai bijo pinigų daugio didėji
mo ir pritaria jo mažėjimui. į 

Kokią veikmę padaro pinigų 
krovimas? Jis sumažina pini
gų daugį! Bankai dėl tos pa

tčios priežasties neišleidžia pini
gų, dėl kurios pramonininkai 
sulaiko gamybą — kad gavus 
didesnius pelnus už savo įdėtą
sias dalis.

Kokią veikmę padaro tas į 
pramonę? Tas pastato verslą 
(jMznį) ir gamybą ant kreditai 
pamatų, priversdamas gaminto-] 
ją finansuoti savo verslą skolin
tais pipigais ir vartotoją pri-1 
versdamas tokiu jau budu ap
rūpinti savo reikalus. Be to jis 
padidina kiekvieno mokesčius.

Pasiskolinimui pinigų \ reikia] 
duoti “pakankamą saugą”, 
yra pakankamoji sauga? 
ga visokioms paskoloms 
gale remias žeme ir darbu.

Ar galima butų toji sauga pa
naudoti pinigirų klausimą spren 

| džiant ? Viena ekonomininkų 
mokykla sako, kad galima. Te
orija yra tokia, kad valdžia pa
ti turi leisti pinigus be įplauki- 
niy1 agentų kišimosi, paremda
ma juos šalies pasitikėjimu ir 
kreditu ir aprėždama tik mo- 
kesčiuojamomis žemės vertybė
mis. šitas, pasak jų, yra tikra
sis pinigų pamatas, kokie jie 
nebūtų. Bet apyvartos pinigui 
daugio kontrolė nuo laiko su
organizavimo Jungtinių Valsti
jų Banko 1816 m. tapo pavesta 
(kam buvo priešingas preziden
tas Jackson) įplaukimams agen
tams, panaudojusiems pasitikė
jimą savo privatiems pelnams.

Ar nebuvo mėginta atitaisyti 
šita padėtis? Taip; piliečių ka
ro laikotarpio šalies bankinis 
aktas buvo leidžiamas tam, kad 
pampinus teisėto pasiulinimo 
pinigus ištenkamam daugy ir 
paskaidžius jrfO^taip, kad už
tektų vietų reikalams. Buvo 
raginama steigti tautiniai ban
kai. Jiems buvo duodama tei
sė leisti “pinigus” užsistačiusi 
valdžios laidus. Kiti bankai] 
leidžiantieji pinigus tapo iš- L

Kaip yra su Federalės Atsar
gos Sistema ? Federalė Atsar
gos Sistema tai pataisytasis se
natoriaus Aldricho Federalės 
Atsargos Draugijos planas, kur 
pinigų leidimas pavedama galy
bei sucentralintai į vieną dide
lį banką priklausomą “Pinigų 
Trustui” ir jo valdomą. šitą 
planą sugalvojo Wallstreečio 
tarptautinė bankininkybės fir
ma, — J. P. Morgano firma, 

j Federalė Atsargos Sistema 
įsteigė apygardų bankus ir iš
plėtė leidimo galią, pridedant 
prie valdžios laidų, kaipo pama
tą, kitus viešus ir prekybinius 
pasižadėjimus. Jį sukapitalina 
tautiniai ir va'lstijiniai bankai, 
kurių kiekvienas gali reikalau
ti pakankamo daugio popierių 
(notų) valdžios padarytų teisė
tais pasiulinimais vietų reika
lams, sudėdami pakankamą už
tikrinimą. Bet įsakomosios 
įstatymo išlygos tapo panai
kintos Federalės
rybos pareikalavimu negalimų 
atskaitos kainų. Tas padarė 
ne tik šitą suvaržymą, bet dar 
privertė jau išleistuosius popie
rius savarankiškai atšaukti ir 
ačiū tam dabar yra “pinigų tru
kumas”. •

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES
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Atsargos Ta-

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ii Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Phone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Kas
Sau- 
galų

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti, keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 

• parūpina^ Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų. ,.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigui i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 

ienos kurso 
vos bankas

Kaune, arba išduoda pagal di 
čekius, kuriuos išmaino Lietu' 
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 Sv Halsted St, Chicago

Bridgeporto
tetuviams

NAUJ8EIMOŠ 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 
ii' Naujienų Pinigų Siuntimo skyrium visokiausiuose 
reikaluose, Naujienos įsteigė savo šakų ant Bridgeporto.

U Naujienų Pinigų Siuntimas Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio, rupestingiausip, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilnų atsargos, 
užtikrinimų.

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

NAUJIENO
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted Street
Telefonas Boulevard 9663

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

IIIIIhUllllllllinillllhllllhhlllllhlllllllllllffllIlINM

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis sken

da, tuomet reikalaukit akintą.

JohifJ. Smetana
Akinią specialistas 

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

Ant trečio auglto virš Platt’o ap- 
tiokos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nsdėliomis nuo 9 r. iki 12 pietą.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisas i

127 N. Dearborn St„ Room 1111-18 
T*L Central 441L Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8823 S*. Halsted SI.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie- 
ir

REUMATIZMAS
Ifipurtę mu*kulai, perviariantis akau* 
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.
Musą stebėtinos gyduolės iminui | 

vidurius ir trynimai 
POLO

SAPOMlNTCL
STIPRI ALCHOI.INB SMETONA 

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

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė, 

Chicago, UI.

ASHLAND JEWELRY 
MUSIC STORE

Deimantai,
Laikrodžiai,
Auksybė, Co- 

lumbijos Grafo- 
nolas ir lietuvi!- 
ki naujausi re 
kordai.
4537 S. Ashland 
AvM Chicago, III

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordi 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau* 
ską, Rockf ord Real E» 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pint 
gų siuntimų pilnai ats& 
koma.

Siųskite pinigus Lie 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

< Rockford, III.

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PI* IGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

ną vakarą, išskyrus utarrik 
ketvsrgą. Nedalioms nuo 9 fld

JOHN KUCHINSKAS 
. LIETDVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd 8t„ kerti Leavitt Si. 
Telephone Canal 2551

Valandos: 4 Ud 6 po piet, k ■** 
7 iki 9 vakar*.

Vada visokias bylai. riauoM 
tusnraosa. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumsa- 
tua, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas Ir Bindua. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgą* 
šiauš ant lengvą išlygą.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 S. La Šalie St. Room 324 
Tel.: Central 6390 

Vak. 812 W. 33 su Chicago.
Tel.: Yards 4681

8. W. BANES 
ADVOKATAS

1811 Rector Bsildlng
71 West Monro* Street, • CMcag 

Phone Central 2560
Re z. 3203 So. Halsted St.

Tarta 1615. Vai.: 6 iki B rak.

TeL Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAS

Lieti vis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg.

iM 9 vakar*.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARBJA1 

1305-7 127 N. Dearborn 8L 
Randolpk 3899

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

Seeley 8670

r'” l-r
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Sali* St.
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Purk 8396

Phon* Boulevard 6801
ANTANAS GREDUŠKĄ 

GcnaraM* 
Kontraktorkia fe 

budavotoju.
Budavojama ir taftao**. 

1401 47th St- Chicaffc.

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, rain 
kotų, kelinių, trunku ir siuteasių už 
tokių žemą kainą, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.

Temykite sekamas kainas:
Overkotai po ; $5,$10, $12.50, $15, 

$20, $25 ir $30.
jįkitai: $7.50, $10.50, $15, $20, $25, 

ir $35.
Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeiginės ir darbinės ke

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly
gas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. Ateikite anksti ir pasirin
kite koliai dar visko yra. Užsigane- 
dinimas gvarantuojam-as. įsteigta 
1902.

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

S. GORDON, 
1415 So. Halstėd SL

AUKSINAI I LIETUVĄ
Per Didžiausią Banką Lietuvoje 

/ LIETUVOS PREKYBOS IR 
' PRAMONRS BANKA 

100,000 
10,000 
i,0od v Vi

Del informacijų adresuokite į mus 
Banka moka 3% už padėtus pinigus 

KIMBARKiTA'”k 
108-th & Michigan Av. Chicago, III.

už 
už 
už

$510.00
53.00

5.50
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Apie Velnius ir Spekuliantą 
Pasakėlė

J u m o r e s k a.
►

Jau nebcpamenu kada tas 
atsitiko, žinau lik, kad visai 
nesenai, — mirė vienas senas, 
gerai įgudęs spekuliantas. Ne
suspėjo jis kaip reikiant atau
šti, o giminės nesuspėjo susi
rieti dėl jo palikimo, kaip su
bėgo velniai ir nuvilko speku
liantą peklon.

Pusiaukely spekuliantas ati
dengė vieną akį ir paklausė:

—* Jus, taip sakant, kur gi 
mane velkate, vyručiai?

— Peklon, — niūriai atsa
kė velniai, kuriems nusibodo 
nešti drūtą ir svarą spekulian- 
tą.

— Peklon? Oho! O ar toli 
tai?

— Iš čia nematyti.j Gulėk 
ir tylėk. 1

— Gerai, — sutiko speku
liantas, — aš protingas, pagu
lėti man nesunku, o jums dur
niai vilkite mane.

Velniai dargi sustojo dėl to
kio * spekulianto akiplėšingu- 
mo.

— O juk teisybė! — suurz
gė pats seniausias velnias: — 
tikrai durnius rado tokį svaru
mą vilkti. Eik pats!

— Aš? Pats? — nustebo 
spekuliantas: — nu jau tai ne
išdegs! Ar aš jus šaukiau?

— Na, nešaukei.
—• Patys atėjote?

> — Na, patys.
• — Patys ir neškite. O jei 
ne, tai ant debesio atsisėsiu ir 
•ėdesiu porą savaičių. Kas 
pian? — aš dabar žmogus nu
puręs, valgyli nebenoriu, laik
raščių ir gi nereikia ir vaikš
čioti neturiu ukvatos, o jums 
pekloje pipirų teks: kodėl, sa
kys, žmogaus neatnešete?!

Pašišnibždėjo velniai, pagal
vojo.

Eik jau, eik pats! — sa
ko.

— Ir nemanau. Aš jūsų kny
goje užrašytas numeriu 28347. 
Turite mane pasirašius' per
duoti. Neškite ir nekalbėkite.

Dar kartą pasišnibždėjo vel
niai.

— Ot, akyplėša... O koks 
sunkus... Klausyk tu, žmogau, 
paimk nuo kiekvieno velnio po 
KM) auksinų ir eik pats...

— Ot, tai kitas dalykas, — 
nusiŠj’psojo spekuliantas: — 
tai visai kita kalba. Tik jus, 
asilai, kito durniaus jieškoki- 
te, kuris sutiks taip toli su ju
mis eiti. Be pusantro šimto nė 
iš vietos nesijudinsiu!

Susidėjo velniai, sukranksė
jo ir davė.

Ėjo — ėjo ir pagaliaus at
eina į peklą.

— Tai ir bus pekla? — klau
sia spekuliantas.

— Taip. O kas?
— Gera vieta. Ir vietos daug 

ir trobos stiprios. O kas čia 
jūsų reikalų vedėjas?

— O kam tau? — nustebo 
velniai.

Pasikalbėti reikia. Gal išnuo
mos.

Atvedė jį į vieną šlubą vel
nią, kurs visą peklą valdo ir 
visus pinigus savo žinioje lai
ko.

— Tai tamsta čia vyresnis?
— Aš. O tau ko čia reikia?
— Atėjau durnių j ieškoti.
— Ir radai ?
—. Radau. Tu pats pirma

sis.
Įširdo vyriausias velnias, 

pradėjo uodega mojuoti, ausi-y 
mis karpyti, kanopomis trink
sėti.

— Tu — sako — kokios tei
sės turi taip mane durniumi 

skaityti? Tu žinai kas aš?
— Mus dar nesupažindino. 

Leiskite susipažinti.
— Na ir paukštis gi* tu! — 

sušuko velnias; — pirmą tokį 
matau. Kodėl gi tu manai, kati 
aš kvailas?

— Juk kiekvienas dasipro- 
tės. Nuo žemės imate jus nu
sidėjėlius, duodate veltui bu
tą, kiekvienam po katilą, ku
riame jie verda, arba po pe- 
telne, ant kurios čirška; vel
tui dervą duodate, anglis — 
visa veltui... Nepcrdaug tas, 
žinote, išmintinga...

— Bet kas už tą visą pini
gus mokės?

— Nusidėjėliai. Patys pama
nykite: — jei jie pinigų neuž
mokės, kur gi jie eis? Į rojų 
neleidžia, ant žemės taip pat, 
nes jei kartą žmogus mirė, tai 
apie tai ir policijoje užrašė. 
Kur jam dingus. O jei aplin
kui pradės valkiotis, galima pa
sus sumanyti ir, žinoma, iš to 
pasipelnyti.

Velnio net lupa atvėpo iš di
delio džiaugsmo.

— O juk tiesa, kad aš kvai
lys. Paimk, broluži, ir išnuo
mok...

—< Aiškus dalykas. O jus tik 
galėsite si garus rūkyti ir pini
gus imsite^

Momentaliai surašė kontrak
tą, velnias uodega pasirašė ir 
kanopa antspaudą prispaudė.

Vaikštinėja spakuliantas' pek
loje, švilpauja ir tvarkos žiuri.

O aplink katiluose nusidėjė
liai verda ir ant petelnių kepa; 
šauksmas toks, kad ausyse 
ūžia.

Priėjo spekuliantas prie vie
no nusidėjėlio.

— Už ką tu čion pakliuvai?
— Viso buvo, — sumurmė

jo nusidėjėlis — dauginusiai 
už neteisingą pinigų keitimą.

— Taip tau ir reikia. Būtu
mei sacharinu prekiavęs ir gy
venęs toliau ir uždirbęs dau
giau. O dabar — sėdėk ir mar
mėk.

NAUJIENOS, Chlcago, UI,
Priėjo prie kito.
— O už ką tu?
— Suktybėmis užsiėmiau. S
— Asile. Būtumei bankinę 

kontorą atidengęs. Taip pat 
suktybė, bet kur kas pelnin
gesnė. Virk, virk, tik be rik
smo, nes tuojau į bendrą ka
tilą įbruksiu.

Paskui jis ėmėsi reikalus 
tvarkyti.

— Ką tu po katilu dedi?* — 
kreipėsi jis į dežuruojantį vel
niūkštį. i

— Matai, malkas!
— Ak tu, raguotas gyvuly! 

Tikros beržinės...' Ir dabarti
nėms kainoms esant? O žabais 
ar negali?

—. ką man sako, tą ir da
rau.

— Marš žabų vilkti!
Pradėjo velniūkščiai žabais 

kūrenti. Nudžiugo nusidėjė
liai: katiluose maloni šiluma, 
tik kaulus šildo. Sėdi sau ir 
dainas dainuoja.

Spekuliantas ateina į vyres
nįjį ir sako:

— Aš tau, senam idiotui, 
tokią ekonomiją su malkomis 
padariau. Tik, brač, pusiau. 
Siųsk velnius tas pačias mal-j 
kas parduoti!

Antrą dieną vėl dirba.
— Tu kame nusidėjėlius vi-' 

rini?
— Kaip — kame? žinoma, 

kad dervoje.
— Dervoje? Eik, tu kvailas 

gyvuly! o ar žinai, kiek dabar 
derva kainuoja? Nežinai? Tai
gi... Virk juos lietaus vande
ny.

— O kur dervą?
* — Dervą statinėse laikyti! 
Aš ją paskui žemėje parduo
siu.

Pradėjo nusidėjėlius lietaus 
vandenyje virinti.

— Vienas pasigėrėjimas — 
nudžiugo nusidėjėliai: — šil
ta, švaru... Nors Šeimynas čion 
išsirašyk. , i .

Ir praėjo taip keletas mėne
sių. Užėjo ant žemės kolera, 
ir vieną gražią dieną atvarė

peklon aštuonis tūkstančius nu- 
^iJlėjėlių. z

Vyriausias velnias susirūpi
no, pradėjo numerius dalyti, 
išrikiavo į dvi eili ir po porą 
pradėjo į vartiis leisti, kaip 
spekuliantas ateina ir šypsosi.

— Čia gi dar kas? Naujų 
man nereikia. Su senais tiek 
rupesnio, o čia dar šitie!

— Nieko, brač, nepadarysi 
—< priimk. Pekla :— “kaziona” 

.įstaiga, čia nėr ko daug kal
bėti !

— O tu kam, senas niekše, 
“kazioną” įstaigą išnuomavai? 
Nori teisman?

Išbąlo senas velnias, pašoko 
ir šnabžda spekuliantui:

— Nežudyk, drauguži, išgel
bėk...

— Nelysk. Pats dabar ir iš- 
sirepeČkinkl

— Duok nors į katilus su
sodinti.

■— O kokia iš to nauda? Kuo 
kūrensi?

— Kaip — kuo? malkomis!
— Malkomis? Jų ir pėdos 

ataušo. Kartu su tavim juk 
jas žemėje pardavėm.

-— Oi, oi, oi... Na, tai juos 
nors šalta derva apliesim. Nors 
dėl musų mados.

— Jieškok savo dervos... Pats 
žinai, vakar paskutinius tris 
šimtus statinių pardavėm.

— Tai kas gi daryti?
— Na, jau pats galvok! — 

šypsojos spekuliantas.
O aplink peklą nusidėjėliai 

jau mitingą sušaukė, bruzda, 
rezoliuciją balsuoja...

—i1 Mes — sako koleriniai, 
— mus be eilės privalo leisti... 
Kokia netvarka... Atsisėdo bur
žujai į katilus, o musų brolių 
nė neleidžia, nėra kur nė pa
virti!

Ir, staiga, kad sukauks se
nas velnias, kad sušuks, kad 
žiebs kumščiu!

— Prigavai tu mane, bjau
rybe! Spekuliante prakeiktas!

— Nuo asilo ir girdžiu.
— Aš tau galvą nutrauk

siu!

— Vėlu, brač, aš jau penki 
mėnesiai, kaip miręs.

— Tu dar kalbėsi? Ei, vel
niai, atgal į žemę, atgal!

Prikibo prie spekulianto vel
niai; įsiūbavo jį ir kaip palei
do į žemę..,

Lėkė jis, lėkė ir pagaliau at
sidūrė savo kėdėje. Šeimynoje 
pakilo didžiausias sumišimas.

— Tu vėl čionai? Tu juk 
mirei?

— Kas kam darbo, kad aš 
miriau? Tas pinigų nekainuo
ja?

— Kaip tu toliau gyvensi?
— O ką? Ar sacharino ir ko

kaino visai nebėra?
Ir vėl pradėjo spekuliantas 

gyventi. Kaip tik pasiruošia jis 
mirti, subėga velniai iš peklos 
ir keliaklupsti prašo, kad nors 
truputį dar pagyventų.

Nuplėš spekuliantas nuo jų, 
kas jam pridera, ir vėl gyve
na.

štai kodėl ir sako, kad spe
kuliantams velniai padeda ir 
jokia mirtis jų neima.

Ark. Buchovas.
(“Karys”).

Tarputynas prašalina ger
kles skaudėjimą.

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

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

Naujas išradimas Turpo turis vi
sas tarputino misteriškas gydymo 
ypatybes su kitomis stebinai gydan
čiomis ypatybėmis. Su tokiomis ste
binančiomis ligomis, o visiškai Turpo 
ant jo veikia, kuomet juomi patrini 
krutinę ir gerklę ir urnai pajausite 
veikimą tuojaus kvėpavimu!

Turpo taipgi greitai sulaiko slogas, 
gerklės skaudėjimą, bronkitis ir neu- 
ralgia. Urnai veikia kojų nesmagu
muose, nudegime, įsipjovime, skau
dėjime, reumatizme, krutinės plėvės 
uždegime, dieglio ir niksterėjime. Ne
degina, pūslių nesutraukia, nesutepa 
— nealiejuotas nei nesmirdi!

Nesikankyk su skaudama gerkle! 
Klausk bile vaistininko Turpo — tar
putino mostis turis savo senus pasi

tikėjimus, Mentholas ir Kamparas. 
Turpo — 80 ir 60c. puodelis.

.■'!.!' ! . . ■ .......... .m į iii....
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Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS
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Kojų šutimas 
yra liga

J
Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos .ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojoto 
F trijų ar keturių kartų varto-

no. Kojolą reikia vartoti talpi 
kvortą šilto vandens reikia

pripilti 4 pilnus šaukštus Kojoto, 
it tam vandenyj su kojotu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojoto užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina (1.00.

___ „ i*Kojol
Hgydo kojas 
nuo šutinio

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieka neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite II- 
ditbėjams adresui

Bingol Chemical Co., 
2816 So. Michiganą Ave^ 

Chlcago, III.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

TOKIA PROGA PASITAIKO TIK SYKI I DAUGELI METU
ZINOMASAI Amerikos milionierius James Cou

zen keliolika metų atgal buvo nusipirkęs Fordo 
automobilių kompanijos 2,180 šėrų už $57,000. Da-

bar H. Fordas atpirko nuo jo tuos serus ir užmokėjo 
jam už juos $29,000,000.00. Taigi ant kožno šimto do
leriu James Couzen uždirbo po $50,000. — Taip dau

gelis kitų žmonių prabagotėjo, indėję pinigus j ■ 
kompanijas tada, kada jos buvo jaunos ir siekė at
siekti didelių dalykų.

Padekite pamatą savo Pasisekimui ir
Viena iš retų progų indėti keletą šimtų dolerių į tikrą 

biznį ir laukti netolimoj ateityj puikių pasekmių pasitaiko 
dabar, kada dar galima prisidėti su pinigais prie naujos kom-

geroves ateityje
panijos chemiškiems dalykams išdirbinėti, kuri neužilgo ke
tina išauginti į milžinišką pramonę. Tos kompanijos vardas 
yra

liversai Chemical Company
Vieno

Išdirbinėjimas chemikalų kaip tai biznio žmonėms yra 
gerai žinoma, yra viena iš pelningiausių pramonių, ir dažnai 
neša iki 1000 ir daugiau nuošimčių pelno.

Kompanijos tikslas: išdirbinėti pelningus chemijos pro
duktus ir vaistus, o taipgi auginti žalią medžiagą įvairiems 
chemikalams ir valdyti žemę. Universal Chemical Co. at
perka visus patentus ir teises nuo Bingol Chemical Co., ir tęs

milijono dolerių korporacija
toliaus tos kompanijos produktų išdirbinėjimą. Bingol kom
panijos išdirbiniai, kurių garsiausias yra Bingol, blizgylas, 
jau dabar yra parduodmi su geru pelnu kompanijai. Univer- 
sal Chemical Co. netolimoj ateityj ketina įsteigti didesnę 
laboratoriją, kada įsigys naujus namus pritaikytus platesnei 
išdirbystei. (

Universal Chemical Čo. išleidžia dabar iš savo iždo ap-

rubežiuotą skaičių preferred Šerų, kurie turi užtikrintus 8 
nuošimčius dividendų. Šitie Šerai parsiduos po $10, ir prie 
to kožnas pirkėjas prie dviejų preferred Šerų gaus dovanai 
vieną common Šerą. Kas moka permatyti tikrą progą pini
gams daryti, tas pasiskubins įsigyti šitų šėrų kol jų galima 
gauti.

Dabar yra laikas pasidėti pinigų pastebėtinai 
pelningon apyvarton

jums bus duotas pilnas tos progos išaiškinimas. Išpildykite 
čia pridėtą kuponą, atkirpkite jį, ir prisiųskite laiške į "Jni- 

t

versal Chemical Co., 2816 So. Michigan Avė., Chicago, III.

Jeigu norite plačiau sužinoti apie šitą nepa
prastą progą geram, saugiam ir daug žadančiam pinigų in- 
dėjimui, tai parašykite apie tai j Universa! Chemical Co., o

IŠpildyk Šj kuponą ir pasiųsk adresu Universal Chemical Co., 2816 So. 
Michigan avė., Chicago, III.
Universal Chem. Co. į —
2816 So. Michigan Avė. 
Chicago, III.
Gerbiamieji:

Nieko Jums neuždėdamas, aš noriu viską sužinoti apie Jūsų 8 nuošim
čių šėrų pirkimą. Prisiųskite visas informacijas adresu:

Vardas ir pavardė ......................................
Adresas ............................
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Darbininkų 
laimėjimas
Vokietijoje

■dfttt B BritaltM Vokietijos valdžia nutarė
1739 SU. HALSTED ST., užtraukti miliardą markių 

Ipaskolos (kuri bus imama 
po prievarta) ir trigubai 
padidinti mokesčius nuo 
turto, kad galėjus užmokėti 
karo kontribuciją.

Šitas nutarimas tapo pa
darytas pagal socialistinių 
partijų reikalavimą. Kapita
listinės partijos siūlė kitokį 
planą: jos norėjo, kad val
džia skolintųsi iš privatinių 
kapitalistų, pavesdama 
jiems už tai gelžkelius ir 
duodama įvairių koncesijų. 
Jeigu šitas planas butų bu
vęs priimtas, tai privatinis 
kapitalas Vokietijoje butų 
milžiniškai sustiprėjęs.

Buržuazija norėjo pasi
naudoti iš šalies nelaimės. 
Bet Vokietijos darbininkai 
buvo pakankamai stiprus, 
kad nedavus jiems tos pro
gos ir užvertus ant jų pečių 
žymią dalį kontribucijos 
naštos.

CHICAGO, ILLINOIS.
L 4. Jalaphona RooMvalt 8511

437

Sabscription Rateal 
18.00 per year in Caeada.1

Be. copy. .
Entared m SMtmd ClaM Matter 

March 17th, 1914, at the Poat Office 
ef Chfcago, BL, andar tta of 
March 2nd, 187>.

mas, paverčia vaikus beždžio
nėmis. Bet Amerikos mokyk
lose katekizmo ir poterių nėra 
mokinama; tad, pasak šito at
sišaukimo autorių, Amerikos 
mokyklos daro iŠ vaikų beždžio
nes! 

t

Kas šitaip pliauškia, tam, ži
noma, turi būt gėda parodyt sa
vo veidų publikai.

Bet kovot su šitokiais “krikš
čioniškos kultūros” apaštalais 
yra ne tiktai ne geda, o net ir 
pareiga kiekvieno progresyvio 
žmogaus. Kovot su jais reikia 
atvirai, o ne pasislėpus po muš
tomis, kaip tautininkai.

DfiDELĖS ATVIRUMAS.

Naujfenoe eina kasdien, iialdriant 
Mdlldkiiiua. Laidžia Naujiena Ban- 
drori, 1789 Sa. Halated 8t, Chica<o, 
DL — Telefonai i Booaavalt 85M.

Chloro j« — paltai

Viena kopija 
Savaitei 
Minariui M

Matams —, r , 
Pusei metu - 
Trims minasiama 
Dviem minėdama *

4.50
2.26
1.75
XJ0

M 
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75
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Bietuvoa ir kitur uisimiaoMf 
.(Atpigintai
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Pusei meti - --------- t 4.50
Trimfe mėnesiams — - • 2.25

Pinigus reikia palto Money 
Orderiu, kartu eu užsakyme.

Apžvalga
MBana—gacaaai imt ii

PRIVISO ŠIKŠNOSPARNIŲ.

Krizis Lietuvos 
valdžioje 
. tebesitęsia.

Sausio 18 dienų atsistaty
dino Lietuvos ministerių 
kabinetas su Dr. K. Gri
nium priešakyje. Iki šiol 
tečiaus dar negirdėt, kad 
butų susidariusi nauja val
džia.

Tautininkų laikraščiai 
praneša, kad jie gavę žinių 
iš Kauno, jogei klerikalai 
deda pastangų sudaryti 
naujų ministerių kabinetų 
vien iš savo žmonių, pri
imant taip pat ir keletą be- 
partyvių. Tos jų pastan
gos, matyt, kolkas yra ne-| 
vaisingos.

O Lietuvos padėtis šian
die yra gana kebli: užsieniui 
politikoje yra neišrištas Vil
niaus klausimas; šalies vi
duje žmonės su nekantrumu 
laukia- žemės reformos ir 
sutvarkymo kitų pamatinių 
respublikos reikalų. Ir to
kiu laiku nėra valdžios!

Klerikalai nepajiegia val
dyt šalį, o pažangių žmonių 
neprileidžia prie valdžios.

šiojelvietoje minėjome apie 
slapto/ “Bolševikų Grupės” la
pelius, kuriuose yra atakuoja
mi dešinieji komunistai, taip 
pat apie “Krivijos” aplinkraš
čius, kuriuose yra kritikuoja
mi klerikalai.

Keletas dienų atgal pasirodė 
Chicagoje kokios tai “Laisvės 
(Mylėtojų Kuopos” atsišauki
mai, kurių turinys yra labai 
panašus į “Krivijos” laiškų No. 
3. Dabar atsirado lapelių, prie
šingų šitiems atsišaukimams.

Po jais niekas nepasirašo, 
bet yra aišku, kad juos išleido 
klerikalai. Lapeliuose stipriai 
keikiama “socialistai ir laisva
maniai” ii’ raginama aukauti 
“krikščioniškos kultūros” rei
kalams. Vienoje vietoje sako
ma :.

“Kairiųjų neišmanėlių” pris
pirtas prie sienos, p. Dėdelė mė
gina apginti savo pozicijų šir
dies atvirumu, ir pasakoja štai 
ka:

“Kuomet Chicagoje įvyko 
pjovynės lietuvių menševikų: 
tarpe ir dalis jų sukiloi prieš 
Grigaitį, tai musų draugai 
chicagiečiai uoliai išnaudojo 
tas pjovynės. Savo laikraš
tyj jie davė daug vietos ‘kai- 
riaspamiams*. Jie visai ne
bijojo susitepti sėbravimu su 
kairiasparniais ir nustoti sa
vo ‘čy statos’. Jie sakė: ata- 
kuokit ‘Naujienas’, nes tai 
yra geras dalykas.”
Mes senai žinome, kad vieti

niai komunistai naudojosi tais 
kivirčais, kuriuos sukėlė “Nau
jienose” Jamonto-Strazdo frak
cija; ir žinome taip pat, kad tie 
triukšmadariai buvo komunistų 
kurstomi. Bet yra gerai, kad 
pagalios ir patys komunistai 
prisipažino prie to atvirai.

Bet kiek yra doros šitokioje 
jų taktikoje? • »

Per komunistų spaudų buvo 
garsiai šaukiama, kad “Naujie
nos” “išnaudoja” savo darbinin
kus ir kod jos “ardo” spaustu
vės darbininkų unijų: tuo gi 
tarpu komunistai patys tuo ne
tikėjo, ir jiems rūpėjo visai ne 
“Naujienų” darbininkų gerovė, 
o tiktai savo partijos biznis.

Tie šauksmai, vadinasi, buvo 
gryniausia veidmainystė ir ap
gavimas.

Komunistiški veidmainiai, 
šmeiždami “Naujienas” dėl me
namo “darbininkų išnaudojimo” 
ir “unijos ardymo”, patys savo 
spaustuvėse moka ( darbinin
kams bent 30% mažesnes algas, 
negu “Naujienos”, ir unijos ne
turi. Nesenai gi “Laisvė” pas
kelbė, kad ji da numušė algas 
savo darbininkams!

Bet jeigu komunistai šitaip 
apgaudinėja visuomenę — prie 
<o. Dėdelė dabar atvirai prisipa
žino — tai kaip gali visuomenė 
tikėti jais? Ar neturi tuomet 
;eisės kiekvienas žmogus pasa
kyt, kad visi komunistų šukavi
mai apie “darbininkų gerovę” ir 
apie “revoliucijų” yra tiktai 
humbugas, varomas su biznis-

“Tamsybės mylėtojai šau
kia, kad katalikiškoji Lietu
va ‘nori pasiglemžti mokyk-

. Jas’. Ką reiškia? ■ Ar jus 
pilkieji šikšnosparniai norite 
prievarta atimti musų katali
kų tėvų šventas teises ir no
rite jiems uždrausti kad jų 
vaikeliai, be kitų mokslo da
lykų, butų mokami ir šven
to tikėjimo tiesų ? Ar jųš ža
date musų vaikus paversti 
beždžionėmis?...”
šito atsišaukimo autoriai, va

dinasi, ^hko, kad mokykla, ku- 
rioje nėra išdėstoma katekiz-l kais išrokavimais ?

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas j
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(Tednya)

Užkandę jiedu išėjo ant plačios verandos, 
nuo kurios matės puikus žemėvaizdis. šeiminin
ke pasodino Petrų minkštoj priebučio krasioj 
su daugeliu priegalvių ir mostelėjo ranka mie
sto linkui, kur matės tirštų juodų durnų ūkas.

—i Tai ve kur mano alginiai vergai dirba 
man dividendus gamindami, — tarė ji. — Jie 
turi būti ten — savo “vietose”, kaip yra sa
koma, o aš esu čia, savo vietoj. Jei jie įsigeid
žia apsimainyti vietomis, tai tas vadinama “re
voliucija” ir tas būva “gvoltu”. Man nuosta
bu yra tik tas, kad jie maža vartoja to gvol- 
to ir taip maža jaučia. Pasižiūrėk į tuos žmo
nes, kaip jie kankinama kalėjime! Ar gali kas 
juos pakaltinti už tai, jei jie pavartoja gvol- 
tą? Arba jei jie bando pabėgti?

Tas padavė ūmių, smingių mintį Petrui. O

Anądien nurodėme, kad Broo- 
klyne, bolševikuojančiosios A. 
L. D. L. D. II apskričio konfe
rencijoje kairieji komunistai 
beveik nugalėjo dešiniuosius 
komunistus. Dabar komunistų 
spauda praneša, kad kitoje tos 
organizacijos konferencijoje 
kairieji elementai buvo dar sti
presni. /

štai kas rašoma vienam ko
munistų organui iŠ Pittstono, 
Pa.:

“15 d. sausio š. m., Pittsto- 
ne atsibuvo XII Apskričio 
konferencija, kurioj buvo ren
kama nauja valdyba ant šių 
metų. Išrinkta visa nauja 
valdyba. Bet tų užsivarinc- 
jimų vienas ant kito tai jau 
perdaug. Aš nenoriu tai iš
rodinėti vienų ar kitų drau
gų blogumus ar gerumus, bet 
vienas kas nepakenčiama tai 
tas, kad opozicija buvo prisi
rengus jau išvakaro ir pas- 
kirščiusi ypatus, kurias rink- 
ti į Apskričio valdybą ant šių 
metų. Taipgi trys rezoliuci
jos liko išneštos, — viena 
prieš ‘Laisvę’, kita prieš A. 
D. P. (Amerikos Darbininkų 
Partiją. “N.” Red.), o tre
čia prieš A. L. D. L. D. sekr. 
Steponavičių. Kitas nepa
kenčiamas daiykas tai, kad d. 
Daubaras išvadino senąją ap
skričio valdybų ponaičiais, už
tai, kad ji stojo už A. D. P...” 
Šitoje konferencijoje, vadi

nasi, “kairieji neišmanėliai” pa
ėmė viršų ant dešiniųjų komu
nistų.

Jie, kaip korespondentas pra
neša, kovojo prieš savo oponen
tus nepakenčiamais užsivarinė- 
jimais, šmeižtais ir panašiais 
įrankiais — tokiais, kokius visi 
komunistai vartojo ir tebevarr 
toja prieš socialistus. \ ,

Dėdelė ir jo pasekėjai dabąj 
gauna paragaut tų pačių vaistų, 
kuriais jie vaišino savo idėjos 
priešus.

Tarnautojų Gy ve 
nimas Lietuvoje

labai pa-

(Musų korespondento)

Šiuo laiku, kritus marikei, 
Lietuvoj viskas pasidarė bran
gu. Prekės, aplamai, pabrango 
tris kart ir daugiau negu prieš 
markės kritimų kad buvo, ir 
gyvenimas visiems
sunko. Labiausiai gi paslinko 
jis įvairių įstaigų tarnauto
jams. Algų jie tebegauna tų 
pačių kaip ir pirmiau, kuomet 
dar visa kas buvo pigiau, na, 
ir dabar,’ kuomet už viskų rei
kia trigubai ir keturgubai mo
kėti, gyvenk tu, žmogau, iš tų 
900—1200 auksinų algos, ku
rią tau moka mėnesiui! Gyven
damas mieste turi iš tos algos

šviesų ir visa, kas žmogui gy
venti būtinai reikalinga. Im-

kų, gal seksis įkalbėti p. Gadienei pagelbėti iš 
kalėjimo pabėgti!
\ — Galima pagelbėti jiems pabėgti, — pa
tarė, jis.

— Ar tu manai tų? — paklausė p. Ga- 
dienė, rodydama sujudimo pirmu kartu visame 
šitame pasikalbėjime su ja.

x — Taip, — tarė Petras. — Žinote, tie ka
lėjimo sargai nėra nepaperkamais. Būdamas ta
me kalėjime, aš susiėjau mažne su visais ir 
aš manau, kad aš galėčiau pasimatyti su ko
kiais dviem, kuriems galima butų pamokėti. 
Ar tamstos norėtumėte pamėginti?

— Aš nežinau... —- pratarė ponia dvejo
dama. — Ar tu ištikro manai...

—. Žinote, jie neturėtų būti ten visai! —• 
perkirto Petras. 1

— Tas tikra tiesa! — pasakė p. Gadienč.
— O jei jie galėtų ištrukti nieko neuž- 

gaudami, jei jiems nereikėtų muštis su kalėji
mo sargais, tai niekam nebūtų blogumo...

Tiek tesuspėjo Petras nueiti su savo ant 
greitųjų sugalvotu sąmokslu. Staiga jis išgirdo 
balsų užpakaly savęs: — Kų tas reiškia? — 
'lai buvo vyro balsas, smarkus ir drebąs nuo 
piktumo; Petras pašoko nuo šilkinių priegal
vių ir apsidairė aplinkui, iškėlęs rankų augštyn 
apsiginamuoju žestu, kaip žmogus, kuris bu
vo mušamas nuo pat savo mažystos.

kime, jis užmoka 150 auks. už 
kambarį mėnesiui, tiek pat už 
kuru, apie 50 auks. už šviesų, 
tai jau turėsime 350 auks. iš
laidų. O kur gi valgis, apsivil
kimas ir kiti dalykai? Mėne
siui pasibaigus tik žiūrėk, ku
rių čia skylę kaip užkišus, kaip 
galų su galu suvedus. Nu, o 
jei tau pasitaiko dar kokia ne
laimė, pa v. liga — kas juk pa
sitaiko — tai jau ir visai ne
bežinai už kurio galo stvertis, 
prie ko kreiptis, <kaip iš bėdos 
išsikrapštyti.

Kalbėjome apie miesto įstai
gų tarnautojus ir valdininkė
lius, bet pažvelkime ir į pro- 
vindfios tarnautojus ir profesi
jos žmones, kaip ve mokyto
jus. Jų sąlygos toli negeres
nes. Mokytojai, pagal taisyk
les, turi gaut butų ir kuru. Bu
tų, tiesų, jie gauna 
jau jis yra, toks; bet kai dėl 
kuro, tai dažniau negauna, ne 
kad gauna ir žiemai atėjus tu
ri manytis šaltiftne kambary. 
Alga, sulyginus su miesto val
dininkų, mažesnė, nes mat sa
lo, kad sodžiuj pragyventi esu 
jigiau. Išticsų gi pigiau nėra. 
Perkant maisto produktus ir 
čia negauni pigiau, kaip mies
te, nes reikalauja, ir turi mo
kėt, rinkos kainomis. Kitų gi 
reikalingų 
iš miesto, 
si.

Imkime 
amatininkus. Jie padaro kokį 
darbų ir už tų darbų reikalau
ja atlyginimo. Tokio atlygini
mo jie labiau nori gauti pro
duktais, ne kad pinigais. Bet 
ūkininkas produktais mokėti 
nenori, jis moka pinigais. Ko
dėl? Dėlto, kad pinigais mo
kėt jam daug pigiau pareina. 
Duokime, kurpius pasiuva jam 
batus ir vietoj mokesties pi
nigais pav. 160 auks., prašo 
kad jam mokėtų javais, pav. 
vienų 
jokiu 
vais: 
auks. 
jis mieste paima 250 auksi
nų. Tasai amatninkas, žinoma, 
reikalauja už savo darbų tiek, 
kiek prieš karų ėmė, sulygi
nant su dabartinėmis kaino
mis. Prieš karų jis ėmė už ba
tų pasiuvimų tris padus rugių, 
ir dabar tiek reikalauja, bet 
jeigu pareikalautų už darbų 
pinigais tiek, kiek kainuoja 
javų pūras dabar,, tai visi im
tų šaukti, kad begalo brangu. 
Bet žmonės neatsižvelgia į dar
bų, kiek jis apsimoka ir kaip 
reikia iš to darbo gyventi. Ap
lamai, palyginant su prieš ka
ro metais, dabar daug mažiau 
uždirbama, o todėl daug sun
kiau gyventi. Na, o jeigu dar 
iš savo uždarbio rtikia šeimy
na užlaikyti, tai jau vargas ir

Skaitytoju šalai
.. ............... ..... i

[Ui t imt kitas itame skprtuja 
tiuomonct Redakcija neateako.}
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koks

dalykų turi pirktis 
nes sodžiuj ncgau-

pagalios visokius

purų rugių. Ūkininkas 
budu nesutiks mokėt ja- 
jis moka kurpiui 160 
nes už savo rugių purų

Ukininkams tai jau kas ki
ta. Nors jis ir turi išlaidų, 
bot iš savo ūkio turi ko pa
imti. Žinoma, mažažemiams 
sunkiau verstis, bet stambes
nieji ūkininkai tikrai gerai gy
vena. . Neitralis.

Prie jo ėjo vyras; gal jis nebuvo per daug 
didelis, bet jis tikrai tokiu Petrui atrodė. Jo 
švelniai nuskusta burna buvo pamėlynavusi nuo 
piktumo, jo kakta buvo baisiai suraukta ir jo 
kumščiai buvo drūtai sugniaužti. —- Tu pur
vinas smirdėli^u! — sušnyštė jis. — Tu pra
keiktas velniūkšti!

— Džanai! — šaukė p. Gadienč liepiamai; 
—■ bet tas tiek tereiškė kaip ir kad panorėjus 
perkūnijų sulaikyti. Vyras šoko ant Petro, Pet
ras, kuris savo gyvenime' šimtus kartų iškliu- 
vo iš-po smūgių, susiraitė ant gulimosios kra- 
sios, šoko ant kojų ir bėgt prie verandinių 
laiptų. Vyras padrykt paskui jį ir kada Pet
ras buvo bežengiąs ant pirmutinio laipto, vy
ro koja trinkt atsimušė į pačių Petro kelinių 
sėdynę, ir pirmutinis iš dešimties ar dvylikos 
verandos laiptų buvo vienintelis, kurį Petras 
nulipdamas palietė.

Atsidūręs apačioj, jis nesustojo net apsi
dairyti; jam rodos, kad jis girdi p. Gado šniok
štimų čia pat po ausiu ir jis neatsisukdamas 
bėgo keliu kudašių nešdamas. P-nas Gudas be
sivydamas bandė jam dar įspirti, bet spirda
mas jis turėjo .truputį apsistoti ir ačiū tam 
Petras galėjo pabėgti nuo jo nepasiektas. Taip 
ant galo vijikas sustojo vijęs ir Petras smuko 
pro vartus iš Gado kiemo į vieškelį.

čia j iš“ pasižiurėjo per petį ir, matydamas,

Labai daug esu girdėjęs nuo 
draugų, kurie ginčija, kad dailė 
partyviška. Teko ginčytis net 
su tokiais žmonėmis, kurie yra 
matę universitetus, ir su daini
ninkais gerai pasilavinusiais. 
Todėl aš čia noriu kiek plačiau 
pakalbėti apie dailę ir jos par- 
tyviškumų.

Mes žinome, kas yra parti
ja, šalininkystė, vienpusišku
mas. Partijų, sektų visi darbai 
visuomet kreipiama į savųjų 
pusę, kitaip sakant, viskų daro 
savo partijos naudai, patrauki
mui priešingos pusės žmonių 
prie savęs. Ikirtijų literatūra, 
net ir paveikslai, piešiniai, sto- 
vylos paminklai padirbti tik 
dėl agitacijos, garbinimo savo 
pusės garsių vyrų etc. Visi par- 
tyviški dalykai nėra pakenčia
mi kitom partijom. Laikui atė
jus, loki partiniai kuriniai 
tampa kitų naikinami, laužo
mi ir kojomis mindžiojami. Ar 
galima vadint daile tokius kuri 
nius, kurie tarnauja tik vienos 
kurios partijos tikslams, bet 
kurie kitus nuo savęs stumia, 
piktina? Tikroji dailė, yra 
nekalčiausia, bepartyviška, ji 
negali būti daužoma ir mind
žiojama, ji visiems tinka ir visi 
jų myli. Partijų ir sektų dai
nose dailės yra tik muzikoj; 
atėmus tai, visuose partijų kuri 
niuose rasime tik pagiežos, 
egojizmo, pasigyrimo, keršto 
kitiems. Bažnytinėse giesmėse 
rasime tokių besųmoniškų ir 
šlykščių žodžių, tokių “adora
cijų”, garbinimų ir meldimų, 
kad juokas ir geda apie juos 
kalbėti. O tik muzika paslepia 
po savo auksiniais garsais vi
sus nesąmonių žodžius ir duo
da žmogaus sielai pasigėrėji
mo.

Paimkime kad ir Internacio
nalų ir deklamuokime: “Pakilk 
varguos užžavėtoji —■ jiasaulė 
alkanų vergų — Kerštu lieps
nok širdie liūdnoji — Mesk 
prakeiksmų ant kraugerių!” ir 
tt. Ar šituose žodžiuose yra 
dailė, kuomet šaukiama kerš
tauti, keikti etc? Dailė negali 
pykinti; daile yra tas, kas duo
da žmogui estetinio pasigerėji
mo, kas sušvelnina jo egoizmų, 
minkština kiečiausių širdį, 
įkvepia kiltesnes mintis, žadina 
geresnius jausmus dagi prie
šui — tas yra dailė.

Paimkime tautų inmus. 
Britanijos imno gana puiki 
zika, bet žodžiuose: “Send 
vietorious — Happy and
rious — Long to reign over us 
— God save our king” ir tt. — 
Kas čia per dailė? Nevien su
sipratusį darbininkų piktina to
ki žodžiai, bet ir svetimtautį; 
kuomet sako: Leisk jam laimė
jimų, užsiganėdinimų ir garbę, 
svetimtautis to paties geidžia

Did. 
mu- 
hini

Panedelis, Jjausio S0, 1922 
savajam valdonui, — ir iš to 
pasipiktinimas. O kad pasta
rąją pridėsime prie augščiaus 
minėto Internacionalo, tai ma
tysime, kaip “dailė” su “daile” 
pjaujasi. Ir kam tie žodžiai 
gali duoti sielos pasigėrėjimo7

Kiekviena partijos daina su
lipinta agitacijai. Jose galima 
rasti tik istoriją, bet ne dailę. 
Dailiaja literatūra mes vadina
me tik tokius kurinius, kur 
piešia gamtos vaizdus ir apsi
reiškimus, žmonių gyvenimo 
nuotikius taip švariais ir nekal
tais, kaip gėlių žiedus, kuriais 
džiaugiasi kiekviena gyvastis. 
Ar jis butų proza rašytas, ar ei
lėmis, ar piešėjo nupieštas ant 
popieros ar audeklo, ar skulp
toriaus nukaltas, vis tą patį 
grožį išreiškia — ir jis yra dai
lė.

Kalbant apie dailę, turėtume 
pajudinti ir musų literatūrą. 
Dabartiniu laiku musų laikraš
čiuose visai nematyt dailiosios 
literatūros. “Laisvės” N. 240, 
1921, A.xBimba kalba ir apie 
musų jaunuomenės dirvą, kad 
ji apleistų, ir sako:

“Kaip prieiti prie tos jaunuo
menės, kad jų įtraukti į musų 
eiles — tatai yra begalo keblus 
klausima^”. Mat kaip sunku 
išrišti tas klausimas ir štai dėl 
ko. Mes turėtume neužmiršti, 
kad jaunuomenė myli skaityti 
dailiąją literatūrą; jeigu ji ra
stų musų laikraščiuose tinka
mų skaitytinų, tai su tuo mes 
prieitume prie jos ir įtrauktu
me į musų eiles. Nei kokio ki
tokio budo nėra suinteresavi
mui čionykštės jaunuomenės. 
“Moterių Balsas” turėtų dau
giau būti pripildytas dailiaja li
teratūra, bet to visai nėra. Kad 
ir suaugę moterys ir narės L. 
M. P. S. iš 20-ties viena gal tik 
skaito “M. B.”, daugiausiai pa
varto ir padeda. Sako: nėra 
kas skaityti. Ir tas iš dalies 
tiesa. .

“Atžalas” vadiname dailiaja 
literatūra, o tikrenybėj ten la
bai maža jos rasi. Mes pasida
rėme ubagai dailės srity ir no
rime sugaudyti jaunuomenę su 
nuobodžiais ir sunkiai supran
tamais partijų raštais. Kad 
ir S. L. D. A. bent mėnesinio 
laikraščio reikėtų, kuris galėtų 
užsiimti dailės klausimais, ir 
budinti jaunuomenę. Bet to 
nėra. Pats suvažiavimas labai 
mažai tekalbėjo apie dailę ir 
jos tobu'linimų, ar patraukimą 
jaunuomenės prie dainų. Dau
giausiai buvo kalbama apie...1 
politika, taip kad mažai buvo 
galima atskirti, ar dainininkų 
suvažiavimas ar socialistų ar 
kitos kokios politinės partijos.

— K. Rugienius.

kad p. Gudas yra gana toli, sustojo bėgęs, at
sisuko ir ėmė grūmoti kumščiu plyšdamas pik
tumu. —- Tu prakeiktas! Tu prakeiktas! — 
Jis keikė ir grūmojo, nežinodamas pats kų be
sukus. — Taip, aš Raudonas, tu prakeiktoji 
siela, ir aš paliksiu Raudonas!

Taip, Petras Gudžas, įstatymo ir tvarkos 
draugas, Petras Gudžas, turčių broliukas, šau
kė, —■ Aš Raudonas ir mes kada-nors išnešini 
tave į padanges už lai — aš su Muku padėsim 
tau bombų! •— P-nas Gudas su paniekinimu at
sisuko i/ nuėjo sau prie savo privatinių namų 
ginčo.

Petras nuėjo keliu, čiupinėdamas savo 
skaudama sėdynę ir verkšlendamas. Dabar Pet
ras gerui numanė, kaip Raudonieji jaučias, čia 
tie turtingieji parazitai gyvena sau rūmuose 
išnaudodami darbininkus, — o kų jie gero pa
daro, kad užsipelnyti tai? Ką jie gero pada
ro beturčiui? Nieko. Jie neapkenčia jo ir dar 
į klynų įspirįa. Tai yra tikri gyvuliai! Petrui 
staiga prisiminė vakarykščios nakties nuotykiai 
naujoj šviesoj ir jam norėjos suimti visus jau
nesniuosius Prekybos Skyriaus ir Pirklių bei 
Išdirbėjų Draugijos narius į krūvą drauge su 
p. Gadu ir tuojaus pasiųsti juos velniui į nas
rus.

Panaikino senatą.

Iš Queenslando, Australijos, 
ateina žinia, kati dabar įsiga
lėjusi darbininkų valdžia pa
naikinusi “nominuotinių bu
tą”. Šitas butas buvo aukštu
tiniu parlamento namu, . atlie
piančiu Jungtinių Valstijų se
natui.

Valstybės konstitucijos išly
goje pasakyta, kad aukštutinį 
butą gali panaikinti tik jo pa
ties narių balsų didžiuma. 
Aukštutinio 'buto darbininkų 
nariai prieš savo išrinkimą da
vė pasižadėjimą balsuoti už jo 
panaikinimą. Darbicčiai išrin
ko narių' didžiumų ir nežiūrint 
baisaus kapitalistų narių pasi
priešinimo jie išlaikė savo pa
sižadėjimą ir aukštutinis bu
tas dviem balsais prieš vienų 
tapo panaikintas.

Darbicčiai taipgi kontroliuo
ja Naujųjų Pietų Valijų ir yra 
spėjama, kad tos valstybės 
aukštutinis butas taipgi susi
tiks su . tokiu jau likimu kaip 
ir Ųueenslande.

Redakcijos Atsakymas.
/ 1 -

{Bus daugiau).

Buv. AidieČiui, Roseland. — 
Privatiniai šeimynos dalykai. 
Nedėsime.



i---------------------------------

Panedėlis, Sausio 30, 1922

Vienos Socialistu Kongresas
pasakojimu Anglijos

Vėliausias planas
Konferencija prasidėjo šešta

dienį gruod. 17 d. Tarimai buvo 
daromi privačiai, bet rytmety 
delegatai laikė kalbas visuoti
nam susirinkimui Festhallėj, su
šauktam Nepriklausomos socia
listų paritjos vietos grupės.

Crispien (Vokietijos atsto
vas) įžanginėj kalboj pasakė, 
kad atlyginimų kvaitulys palie
tė visus žmones ir kad jiems 
laikas susiprasti. Versaliaus ir 
Londono nutarimus padiktavo 
kapitalizmas, o Viennos ir Ams
terdamo konferencijos yra stul
pai ant kelio vedančio į tarp
tautinį susipratimą. Socializ
mas suorganizuotas klasinės ko
vos pamatais yra vienintelė jie
ga galinti sugrąžinti žmoniją 
atgal į protą.
Vokiečių darbininkai išnaikin

tiems plotams.
Longuet (Franci jos atsto

vas) pasakė, kad Viennos Inter
nacionalo dabartinį tikslą patei
sina kapitlistinių valdžių nesu- 
gebumas iš jas apnykusių tau
tinių ir tarptautinių sunkeny
bių išeiti. Jis pasakė, kad 
Amsterdamo konferencija rei
kalavo išnaikintiems plotams 
atsteigti vokiečių ir franeuzų 
darbininkų dirbančių bendrai ir 
plebiscito Klausimu pavedimo 
darbo franeuzų kontraktinin- 
kams; didele didžiuma nubal
suota samdyti Vokietijos darbi
ninkus. Bet atsteigimo neleis
ta daryti, nes franeuzų kapita
listams rupi laikyti išnaikintą 
plotą neatstatytą neapykantos 
propapmdai skleisti. Svarbiau
siu valandos reikalu esą tarp- 
tautine socialistų draugijų vie
nybė, kuriai įvykus, socializmas 
greitai iškils, kaip feniksas iš 
senojo pasaulio tvarkos gais
re.

Finansinis lošimas ir darbi
ninkai.

kimus 
žmonėms, kad jis žada išreika
lauti iš Vokietijos 21 bilionus 
svarų sterlingų. Jie manė tu
rėsią žemę tekančią pienu su 
medumi. Bet vietoj to, kaip 
jiems sakė, kąd jie eis vokite 
čiams kišenius krėsti, jie dabar 
mato, kad jiems tenka žiūrėti į 
^avo kišenius ir rasti tik far- 
tingą duonai nusipirkti. Atei
ties istorininkas atėjęs prie da
bartinio laikotarpio turės pa
tvirtinti G. B. Shaw’o posakį, 
kad šita planeta yra visatos be
protnamiu. Taip darbininkų 
klasės taip kapitalistai yra vie
nodai papaikę. Badas, stygis ir 
skurdas yra paprastais daly
kais Viennoj ir kitur, kuomet 
Rusijoj dvidešimtį milionų 
žmonių laukia visiškas išnaiki
nimas. Bet Kanadoj javų der
lius šįmet keturis kartus dides
nis kaip pernai. Amerikos ma
gazinai pilni pustančių javų, o 
pietų Amerikoj javai vartoja
ma vietoj kuralo. Iš šitos mai
šaties kapitalizmas susirinko 
Washingtone nusiginklavimą 
apkalbėti. Bet ten kalbama ne 
apie tai, ar kapitalistinės šalys 
turi nusiginkluoti, o apie tai, 
kam teks naudotis didžiuliais 
Chinijos turtais. Visur reak
cija auga pajiegon ir jos pirmu 
žingsniu bus suvienyti išblašr- 
kytus socialistų darbuotės ele
mentus, kad jie galėtų pastaty
ti suvienytą frontą kapitalizmo 
pasauliui.

kaip toli didieji biz- 
nueiti, jei jie nėra 
Ve tas sumanymas: 
visuotiniu m i Ii tariniu 
mes įstengsime paru-

čias padidinimu mokęstų ka
riuomenei laikyti ir įkurtų ap
saugotą imperialistinę autokra
tiją, kūnai priklausytų šalis 
ir jos žmonės, pavieniui ir 
drauge.

Tai šito trokšta didieji ka
pitalistai — tai šitą siūlo žmo
nėms kapitalizmo palaikytojai 
ir gynėjui — bet tik retkar
čiais jų išdavikiški planai ši
taip begėdiškai išdėdama.

— (Oklahoma Leader).

DR. WAITUSH, O. D
Lietuvis Akių Specialistas

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUšERKA

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

Tel. Boulevard 9708

Grimui (Šveicarijos atstovas) 
pasakė, kad jo šalis, nor^j neda
lyvavo kare, šiandien taip bėdi
na, kaip ir kitos. Laukutiniai 
ekonominės sąlygos esą pui
kios, bet po jomis esąs plikas 
skurdas. Šiandien bedarbių esą 
150,000 ir tas paliečia vieną sep
tintą dalį visų šalies gyven
tojų. Šveicarijos armijos kari
ninkai kasdien artinasi prie 
prūsinio idealo ir nore Bismar
kas kol- kas dar nepasirodė, 
bet paskutinis išleistas slopina* 
masis įstatymas Šveicarijoj yra 
labai panašus Bismarko laiko 
įstatymui prieš socialistus.

Adler (Austrijos atstovas) 
pasakė, kad Vokietija ir Austri
ja apystovų jiega ir bendru li
kimu yra surištos į krūvą. Vo
kiečių markes kurso puolimas 
dar labiau nupuldė kronos vėre 
tę ir Austrijos darbininkui sun
ku yra žinoti kokia bus už tri
jų dienų kaina būtiniausių gy
venimo reikmenų. Tas nuvedė 
žmonės prie neišmintingos pani
kos apsireiškusios paskutinė
mis riaušėmis, Bet nežiūrint 
jų skurdo paskutinėj! istorija 
davė šiek tiek proto ir dabar 
uoliausis karalininkas žino, 
kad blogiausia republika yra 
geresnė už geriausią monarchi-

KaiTo žygiai Vengrijon bu-
Matomai, 
ligoninės

Kas dėl

Paskutinis kalbėjo Vokietijos 
atstovas Ledebour. Jo kalba 
buvo optimistinS. “Nežiūrint 
visa to, mes turim viltį”, pasa

kė jis. Darbininkai žino, kad 
karas gimė ir sąlygos po karo 
susidėjo dėl kapitalizmo kal
tės. Gaminančios jiegos turi 
susivienyti, norėdamos atpildy
ti pastarosios metų eiles išuai- 
<inimą. Pasaulio istorija ^Žen
gia pirmyn mit Siebenmeilens- 
tiefel (septyniamyliAis batais) 
ir su ja turi žengti socializ
mas. — (Labor Leader).

Vienas darbdavių nacionulių 
organų “Service” neseniai pa
davė sumanymą, kuris be abe
jo bus vykinama, jei atsiras 
pakankamas kongresininkų 
skaičius revoliucijai sukelti. Jis 
parodo^ 
niai gali 
varžomi.

“Tik 
lavinimu
pinti jiegą pakankamą tvarkai 
palaikyti ir karo suardytoms 
svarbiosioms pramonėms ope
ruoti. Be to, visuotinas lavini
mas ir išlavintų vyrų suorga
nizavimas atsargon savaime 
yra puikiausiais budais tvar
kai laikyti, nes darbininkams 
sustreikavus jie galima pa
šaukti tarnybon kaipo kariuo
menės ir laivyno dalis ir ši
tuo budu galima užkirsti ke
lias didelės bedarbių klasės su
sidarymui. Greituoju reikalu ši
taip sušaukti tarnybon Vyrai 
galima pristatyti prie darbo 
tose pačiose pramonėse, kurias 
jie dei streiko apleido”.

šitas sumanymas yra dide
liu Kansaso vergiamojo įsta
tymo pagerinimu. Jis, taip sa
kant, nebaido iš krūmų, o ei
na tiesiai. Paima nedirbančius 
darbininkus į kariuomenę. Dire- 
bantiems darbininkams sustrei
kavus, paimama į kariuomenę 
ir tie ir kariuomenė pjrmiaus 
suorganizuota užipia jų vie
tas. Streikininkus suorganiza
vus h’ išlavinus' jid siuričtaVna 
atgal, kada pirmoji kariuome
nė sustreikuoja. Tuo tarpu Di
dysis Biznis šitaip padedamas 
ir nevaržomas gali sau krautis 
perims bilionais.

Kodėl dabar nekvietus 
nešaukus — nes vyrai 
niai turėjusieji prityrimą
tys neši rašys — 4,000,000 
darbių ir nepadėjus jų j 
riuomenę? Tas palengvintų 
bartinę nedarbo padėtį ir 
suteiktų vergi) varinėtojams
reikalingą apsaugą. Tas aprū
pintų 4,000,000 karštu vande
niu su pupomis, likusiai liaud
žiai padidintų skurdą ir kan-

įvairenybės.
KIŠKAS” NAMAS”.

Palenfvlnš akią įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, aklų apteirJmo, nervuotu- 
mo, glaudamą aklų karfitj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at- 
ritikimaose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia malinusias 
klaidas. Specialo atyda atkreipiama | 
mokyklos Taikus.

Vai.: 12 iki t t. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1553 W. 47th St. Tol.: Blvd. 9660.

Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos hos 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdlmo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
Italuose mo
terims ir mer

ŠIANDIE PINIGU
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
56 Centai už 100 Auk.

arba
180 Auk. už $1.00 

PifresniH Jnirsan siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

. - - - *

jų- 
vo kūdikio žaislas. 
Austrijos sostas iš 
virto vaikų kambariu. 
Burgenlando paskutinio Horth-
ingo vedamo plebiscito, tai jis 
buvo farsa; vienintelis balsavu- 
sis apskritys, Oldenburg davė, 
28,000 balsų, kur gyventojų 
yra 300,000. .Austrijos socia
listų partijos nenori savo teri
torijos didinti be paliečiamųjų 
gyventojų sutikimo.

Bracke (franeuzas), kalbėju
sia vokiškai, pasakė, kad taika 
nebuvo taika ir kad proletaria
tas dabar žino, kad karas 
jiems negali duoti pergalės.

Visiškai pakvaišęs pasaulis.
Wallhead (anglas) pasakė, 

kad Lloyd George laimėjo rin-

ar 
nese- 

pa- 
be- 
ka- 
da- 
ga

Dvigubos
stampos 
Utarninke

KniNBfiOC

11 HALSTED. 20LT STS
■ B. CANAl.PORT AVĖ

pora

Lengvai gydo, greitai ir 
antiseptiškal.

TIU Uttl« 
for LittU UU' Saule nudegus nosį 

Vartok apsčiai šaldančio

17,000 U. S. Kalio 
šų už Pusę Kainos 
17,000 ponj naujų kaliošų, kuriuos 
pardavosime už žemas kainas, nes 
gavome iš U. S. Rubber Co., kurie 
yra žinomi nuo vieno krašto jūrių 
iki kitam, kaipo geriausi išdirbėjai, 
žodžiu, visokį kaliošai, kaip vyrams, 
moterims ir vaikams visokių madų 
galima bus atrasti šiame išpardavi
me. Padaryti iš geriausio tavoro, 
Čysto gurno. Visokio dydžio kuriuos 
galima pritaikyt prie visokių čevery- 
kų.

VAIKAMS KALIOŠAI 
Vaikams ir vaikinams 
pirmos klesos i*ušies ka- | ■ B
liošai — aukšti ir žemi; JĮ B -j , 
visokio dydžio. Rh
Merginoms ir mažiems ■ B _ I 
pirmos klesos rūšies — ^^B
aukšti ir žemi; tinka vi- 
šokiems čeverykams. Vi
sokio dydžio centai pora

MOTERIMS KALIOŠAI
Moterims pirmos klesos m 
rūšies kaliošai kaliošai— B B
aukšti ir atdaros mados; j
smailais galais; tinka vi- B B 
šokiems čeverykams. ^^B j 
Moterims pirmos klesos 
rūšies kaliošai aukšti ir Gi 
žemi; vidutiniai, aukš
toms ir žemoms kurkoms; —
visokio dydžio_______ centai pora* t '«r'>

VYRAMS KALIOŠAI _
Vyrams pirmos klesos ka- ■ 
liošai; aukšti ir žemi, du- 
beltavais padais; slb) 
proof visokio dydžio y ju i 
Vyrams elog kaliošai tin-^^B 
ka visokiems čeverykams, 
dubeltavi badiii ir užkul- • • 1 • T •> •niaijjBli

New Yorko Nacionalėo Pra
monės Konferencijos komite
to, darbdavių klasės įstaigos 
apskaitymu pastatymas taip va
dinamo “darbininkiško namo” 
-- pusantro aukšto 22 per 44 
pėdas, penkiais kambariais ir 
viškomis nuo lD14m. iki 1920 
m. pabrango nuo $1,200 iki 
$3,000. Nuo to laiko vėliau 
brangis nupuolė 25 nuoš.

Vienok pranešime sakoma, 
“sąskaita vien už medį šitam 
namui dabar atsieina $1,380, 
arba daugiau negu namas vi
sas atsiėjo prieš 191G m.

Akyvaizdoja šito, ko yni 
vertas tvirtinimas, kad darbi
ninkų reikalavimas didelių al
gų kaltas statymo brangumui!

Evanstone, Illinojuj, laittTU- 
dis Northwestern Uni vorai ty 
trobos bokite pradėjo vėlinti 
po 15 minutų; ištyrus atrasta, 
kad jo mechanizme balandžiai 
susivijo lizdą.

CATARRH
OF THE STOMACH

Š
OU CANT ENJOY LIFE 

with a aore, aour, blealed ttoaa- 
ach. Food doe« not nouridi.

Intkead it i« a tource of miaery, cauiiag 
paiai, belcbing, dizzincM and head-

4 The pereon with a bad tlotnach 
should be Mtirfed with nothing Icm 
ihan permaaent, lartiag relief.
<1 The right remedy will act upon the 
liningj of the ttbmach, enrich the blood, 
aid in catting out the catanhal poisone 
and Btrengthcn cvery bodily funetion.
ę The large number of peoplc who 
have succcssfully uied Dr. Harttnan*c 
famous medkine, recommended for all 
catanhal conditiont, offer the strcngcat 
pouible endonement for

III SERVICE HFIY YEAF.3

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NAUJIENOS”

SOLD t?

Ar Norite Parduoti?
Ar Norite Pirkti?

Bizni, 
Dali, 
Storą,

. Bon$,

Palikimą, 
Ūkę, 
Namus, 
Lotą

Gvarantuotas Pardavimas

Kas tik nori greitai parduoti kokią 
didesnę nuosavybę, arba pirkti su pel
nu, tegul visuomet kreipiasi pas Piją 
Dubicką Naujieną Bridgeporto Sky
riuje. ■

P. DUBICKAS
i Naujienų Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted str.

Fedetal Bond & Land Company
Siunčia pinigus j Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštų, 
čekiais ar telegramais.
Parduoda
Parduoda

laivakortes i visų pasauli, 
namus, žemes, farmas ir bondsus.

666 W. 18-th 
Chicago.

OFISAI:
St„ 1439 S. 49th Court 

Cicero.

j STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus J savo namą dabar. Kaina stebč-

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

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

■■i

F111 .... ™. .

DR. A. R. BLUMENIHU
Akių Specialistas 

464# S. Ashland Ava. 
Kampas 47th 81.

ginoms.

i. SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimų 

moterų ligose; rū
pestingai prižiu
rtu ligonę Ir kūdi
ki laike ligos. 
10929 S. Stata St.

Chicago, BĮ.

Dietfbme, • ryta Iki 9 vak 

♦NedL 10 Iki 12

Tel BoalevarO Km >
. ........................ m ■■■ ? i

ursi m mue bmi mesi mes* mmv hmb
T. Pu i i man 5481

5__ ’ ' ' ?
|| ...................... ... -L U 1

DR. YUSM
1900 So. Halsted St

Tat Canal SUS
Ofise vklandoei m* ll ryta m 

8 vakare.
Rmddeadja) 2811 W. 68rd 84.

Tel. Prospečt 8468
------ ,1t ,|, į 1Mį

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

• Ofisas
4729 So- Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišku, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
o vai. po piet ir nuo 7 iki 8:36 vai. 
vakaro. Nekėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Telephone Yards 5032

DR. M. STUfNIGKI
Lhiuro. m 

▼A1AHDOS) Fm 8 Iki 11 ryta 
Ir m 5 iki 8 nkaru

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
/ Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisų i 

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

6:30 iki 8:30. Ned.i 10:80 iki 
12:00 dienų.

Nam.: 2914 W. 43rd Street 
Tel. Lafayette 268

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 motai

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrilką. 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS i

NuO 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliorais nuo 1Q — 

2 po piet.
Telephone Yarda 687

Canal 257
Naktinis TaL Canal 1118

DR P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandas: II iki 12 ryto; 1 Ud < >• 
pilt 6 iki 9 vakare.

Nadlllomis nua 9 Ud 12 ryta. 
1831 & Halsted SU 

Kampu 18 ir Halsted St-rrr1-.lr.J

Telephone Yarda 1582

DR. J. (DUS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydą visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai g] 

panties, senas ir paal 
K*8 ▼yr* ligas.

825* So. Halsted St., Cllca

da lim-

Tel Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS

Gydytojai ir Chininui

ISSI 8*. Morgo SIvmK 
Chicagv* Ut

Telephone Van Baran 294 
Ras. 1189 Independence Blvd. Chicagt 

> DR.A.A.ROTH
RBSA8 GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 
- Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaiki Ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8354 So. Halsted St Ckicaga

Telephone Drovai 9698 
Valm^ Mi: 11—11 ryta; 1—8 pe pini 

yik, Gediliemis 11—11 dbag?

DR. S. BDSŽIS
OTDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

_.r , _ Tel. I.afuyettc 49H8.
X«J.: ir 7 o< Ne<i. 10-13 plot*.

TaL Attatia 787

DR. MARTA
DOWIATT—SASS.

wgr|i« H CtllfornŲti [r 
vii tųa savo praktikavimų pų Ha, 

5321 W. Harrtam 8t
Valandaai 8—11 kaadlanų ir g—g 

Vakare išskiriant nedUdiauiae.

Dr/ Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand A ve 
Tel.i Yarda 994

O/iso vai.: 8 iki 16 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 y. Naktimi* ir nedilioj pa 
pietų • Tel.: Oakland 1294

DR. M. STAPULIONIS 
Gydai be gydaolią ir be operadlį 

8347 ’Emerald Avė.
9 Iki 11 ryte ir 9 iki 10 rakai* 

Tel.: Boulevard 9897
711 W, 184a gat 2 iki g kak. 

Tal.i Canal 279
'—ii —■■■ ,

DR C. K. KLIAUGA 
DANTISTAS 

IMI Ba. Halsted St., CMcajfe IR. 
kamgaa 18th g|.

VaiaadMi 9—12 ryte Ir 1—f rak. 
Phone Canal 257

—■■■■■■ ,|

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNEB
Priimimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 ▼. rak, 
8325 So. Halsted St„ Chicago, QL

'!M ■■■■ii ......................... . ............. .
Telephone Boulevard 5fl5| '

Dr. A. Juozaitis
DENTISTA8

Valandos! nuo 9 Ud 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedil. pagal sutartaMk 
•261 So. Halsted SL, Čikagą HL

Talafonaai Boulevard 7B4U

DR. G. Z. (EŽELIS 

Uelavia Dentlataa 
inj Beųth AahlaM Avfc. 

Mrti 47-taa galvta

PRANEŠIMAS )

Dr.-C. <■• Cherrys
Dentistas ir Radiografas

23nd St., Kamp. Leavitt
l’hone Canal 6222
Įsteigė savo ofise pilnai aprū

pintų X-spindulių laboratorijų.
.Traukiama X-spindulių paveiks

lai suradimui įvairių dantų, galvos 
ir žandų ligų.
*—■■■ ■ .................../



NAUJIENOS, CMeagff, Hl,

Lletiviu Rateliuose
KLERIKALŲ PRAKALBOS.

kumą. v Taigi į 
daug visokių ir 
bui netinkamų 
kad žuvininkui

juos pakliuvo 
visai tam dar- 
asmenų, kaip 

traukiant tink-
visokių nešvarių

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Perskaitęs apskelbimo lape
lį, kad sausio 27 šv. Jurgio 
Par. svetainėje yra rengiamos 
“iškilmingos” praikalbos, kokių 
dar iki šiol ant Bridgeporto 
nebuvo, nusprendžiau 
nueiti jų pasiklausyti.

Jau buvo gerokai vėlus lai
kas kai aš atvykau į svetai
nę. Vidui viešpatavo tyla, tik 
kur nekur bobulės, tarsi, skruz
dės skruzdėlyne kaz ką tarpe 
savęs patylomis šnibždėjo.

Už valandėlės kaž koks “ge
nerolas” staiga visus užkanian- 
davojo sustoti. Noroms neno- 
roms atsistojau ir aš. Nugi žiu- viduriniam tas ant sveikatos, 
riu pora kunigėlių sueina į sve
tainę. Visų bobelių akys į juo
du sužiuro. Kunigėliai beina- bar jis duosiąs socialdemokra- 
tant pasirodė ir ant estrados; į tams tiek ir tiek pipirų už tai, 
vienas jųdviejų atsistojo pry- 
šaky, o kitas sukinėjosi aplink 
staliuką. Dar kiek patylęs vie
tos kunigėlis pristato kalbėti 
kunigą Bmnšą, o pats atsisė
da prie bobelių.

Iškarto kalbėtojas priėjo prie 
staliuko, susikišo pirštus į bru- 
sloto pažastis ir valandėlę pa-

ir aš

vo į valdininkus ir tokių as
menų, kurie mokėjo momenta- 
liškai prisitaikinti prie darbi
ninkų ir jų ūpą nešvariems 
savo asmeniniams tikslams iš
naudoti.

sniu, kun. Bumša dabartinę 
Lietuvos padėtį irgi labai op
timistiškai nupasakojo. Pasak 
jo, 
kioj padėtyj, kokioj
trijų “burdingii 
viena “kaldra”.
jų traukia tą antklodį į vie
ną pusę, o kitas — į kitą, gi

dabar Lietuva randasi to- 
vidurinis 

lovoje po 
Girdi, vienas

Pagalinus kun. Bumša neiš
kentė nepasisakęs, kad nuo d^-

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 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.

SIŪLYMAI KAMBARIU
IŠDUODAMA FRONT1NIS KAM- 

baris vienam vaikinui; taipgi ir kam
barin dėl dviejų draugų. Kambariai 
yru šviesus šilti su valgiu ar be val
gio prie mažos šeimynos.

1608 S. Halsted St., 4 lubų

PARDAVIMUI NAMAI-2EME,

JIESKO DARBU

BUČEBNfi REIKALINGA
Kas norėtų maigyti ant na

mo arba automobilio, praneš
kite.

C. P. SUBOMSKI & CO.
3346 So. Halsted St.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa- 

neiš- 
pini- 
neatr

silieka teisę jų netalpinti, kol 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti 
gus, jeigu apskelbimo turinys 
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint i sekamos dio 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieftkoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Pranešimas

JIEŠKAU DARBO BUČERNfiJ. 
Savo darbą moku atsakančiai, nes esu 
patyręs per daugi metų.

K. BUDR1S, 
5018 Wenthworth Avė.

rhone Yards 137?.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 
sernė visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. I arduosiu pigiai. 
Priežastį pardavime patiesk ant vie
tos. ■ į

PARDAVIMUI 2 NAMAI, RAN- 
<lasi 5744 S. Union Avė., ant vieno lo
to. Krautuve ir 4 kambariai viršuj | 
priekį nuo namo ir 3 kambarių f lu
tas užpakalyj. Namai pirmos klesos 
padėjime. Iš viso rendos į mėnesį 
$81.00, bet galima pakelti iki $90.00. 
Kaina prapertės $4,900.00. $2,000.00 
cash reikia įmokėti.
KARBAUSKIS & JOKUBAUSKIS, 

5159 So. Raeine Avė.
Tel.: Yards 3287.

2722 W. 47th St. 
Lafayette 5864.

REIKIA DARBININKĮJ
MOTERŲ

REIKIA MOTERŲ SORTAVIMUI 
skudurų. Gera alga, nuolatinis dar
bas. Kreipkitės:

COOK & RUBIN, 
2043 W. Roosevelt Rd.

PARDAVIMUI SA LIŪNAS GE- 
roj vietoj, apgyventa lietuvių ir sve
timtaučių. Pardavimo priežastis, turiu 
kitą didelį biznį. Kreipkitės:

626 W. 18th St.
Tel.: Canal .2964

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
namu geįęoj biznio vietoj; priešais 
Stokjardu didžiuosius vartus. Kas no
ri gali tiktai vieną bizni pirkti.

1429 W. 45 St.,

Šakį estrados.
Keikia pažymėti, kad kuni

gas Bumša nė savo įšveizda, 
nė judėjimu visai nepanašus į 
dūšių ganytoją. Dar kiek pa-

kun. Bumša pasisako, kad ji
sai yra atsiųstas Amerikon Lie
tuvos katalikų centro katali
kiško umversiteto reikalais, ir 
kad jo pasisekimas už valandė
lės paaiškės, būtent, ar žmonės 
tam tikslui nesigailės savo do
lerių. Iš kalbos kun. Bumša 
atrodo naujovinis savo parti
jos kalbėtojas. Jisai savo prie
šus 
kus”, 
dina) 
kaip
sarkazmu.

Kun. Bumša 
nupiešė istorinę, 
pergyventą ir dabartinę Lietu- ni šimtai dolerių, 
vos padčlįs. Viską, o ypač Lie-1 — K.
tuvos valstybes kūrimosi prad- ‘ 
žia jis vien tik stebuklais ir 
optimizmu nupasakojo. Pavyz
džiui, du ar trys šimtai neiš-

PARDAVIMUI 
namas ir 2 lotai, 
geležine tvora, 
gera proga tiems, kurie nori pirkti.

Atsišaukite pas savininką 
14828 Cooper Avė., 

Harvey, III.

5 KAMBARIŲ 
namas aptvertas 

Parsiduoda pigiai;

MOKYKLOS

MOKINKIS

Panedėlis, Sausio 30, 1922
j■ ■ i j.!■«■ ■■ «■>! <i '■ ■■■'*' * _

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS <

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininką# J. Vaišręras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičia, 3(38 S. Eme- 
lald Av., nut. rašų J. V. Dirnša, 
3242 S. Emerald A/e., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn A v., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka ir. Kuznvinc- 
kis, 910 W. 32rd PJacc.

VITAUTO BAND valdyba 1922 m.: 
Pirmininkas J. Keturakis, 

. padėjėjas J. Balakas, nut. rašt. J.
Barcis, fin. rašt. J. Philips, kasier. 
Kast. Shaulitis, kasos glob. Ign. Ju- 
revičia, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas i Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.
' .................................. ■■■—■'.........................  ! ................................................... ........ «J

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
SteponaviČia 3542 S. Ix>we avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. VVallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

DRAUGYSTES MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
taną® Margevičia, padėjėjas Pr. Sa- 
dauskis ,nut. rašt. Izid. Juščius, 
fin. rašt Izid. Vedcckis 1732 So. 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chernaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

REIKIA GASPADINŠS Į ne- 
vedėlių namus. Turi mokėt 
nors kiek angliškai. Atsišaukit 
7:30 vakare, 1124 — 14th PI., 
1-os lubos.

PARDAVIMUI SALIUNAS. 
Pigiai. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.
723 W. 120 St., West Pullman, 
Illinois.

Bridgeport. — Susivienijimas Brid- 
geporto Draugijų ir Kliubų laikys su
sirinkimą antradienį, sausio 31 d. 8 
v. v. Mildos salėj, ant antrų lubų. 
Visi draugijų atstovai ir valdybos 
būtinai" susirinkite.

\ Nut. rašt. J. V. Dimša.

kam, girdi, prieš jo aukų rin
kimo katalikiškam universite
tui darbą visokiuose lapeliuo
se nesvietiškos agitacijos varo
ma.

Tai maž-daug tas naujo 
“stailo” avelių ganytojas taip 
sake savo kalbą.

Ant galo, kad gavus dau
giau aukų, kun. Bumša pa
rodė daimontinį žiedą ir pa
sakė, kad jį paaukavęs kata
likų universitetui pats pirmu
tinis to darbo sumanyto, 
skupas Karevičius, kuris 
vo nuo savo parapijonų už jo 
dvidešimties metų jų 
lieto dar pažymėjo, 
žiedas bus tam tikroj 
jo universiteto sienoj 
tas. Bet drauge su tuo žiedu 
bus ten įmūryta ir didelė kny
ga, kurioje bus surašyta visų 
aukautojų vardai ir pavardes. 
Suprantama, kas turės geras 
akis, tai- tas galės tuos var
dus už plytų įskaityti ir visų 
aukavusiųjų “didvyriškumu” 
gėrėtis... Ir toks kunigėlio iš- 

matomai susirin- 
pač (bobelėms la

kavo kalboje bai patiko, nes bematant su
karo laikais mesta tam tikslui net aštuo-

(suprantama, “bedieviu- 
kaip jis juos kad Kva- 

nc keiksmais, 
kunigai, bet

ima naga n 
senoviniai vedžiojimas 

kusiems, o

ONA

vy- 
^ga-

ganymų, 
kad tas 
busimo-

Gelbėkim Lietuvos, Našlaičius.
€ hieagos Komitetą.* Našlauba^s 

i Šelpti rengia rankų darbų ir namie 
(gamintų valgių ba/arą vasarų 12 d. 

19f2 m. Mildos abiejose svetainėse. S. 
Halsted ir 32-r?s gatvės, šiuumi 
kreipiamės į gerbiamą v”uomenę, 
ypatingai Chicago* ir kitų miH'ų ir 
nvestelių moteris ir mergaites melž
dami paaukauti pagal savo išgalę ke
lis, arba nors vieną kokį di-iesnĮ ar 
mažesnį rankų dirbinį ar namie ga
mintą valgį aukščiau minėtam oaza- 
rui.

Išdirbinius meldžiame siųsti antra
šu: N. Valančauskienė 3246 S. Hals
ted Str., Chicago, III. (3-čios lubos), 
arba, kam parankiau'’, atnešti dieno
je bazaro tiesiai į svetainę, km i at
sidarys 5-tą vai. no pietų.

Siunčiant išdirbinius malonėkite 
pridėti savo pilną verda nravarde ir 
antrašą, taipgi kaina už kiek galima 
parduoti. Geistina butų kad išdirbi- 

*nių kainos nebūtų neraukštos, kad ne 
apsunkintų išpardavimo.

—Bazaro Rengimo Komisija,

Susivienijimas Bridgeporto Draugi
jų statys scenoj “Blindą svieto ly
gintojas” kovo 12 diena, šv. Jurgio 
salėj. Visas pelnas skiriamas Chica- 
gns Lietuvių Auditorijos pastatymui. 
Prašome kitų draugijų tą diena ne
rengti vjikarą, kad nepakenkus šiam 
svarbiam reikalui.—Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU BROLIŲ PO VARDAIS: 

Vaclovo, Jono ir Kazimiero Paulaus
kų Šiaulėnų valsč., Stelmokų kaimo. 
Turiu svarbų reikalą dėl žemės. At
sišaukite: Bronislava šiaudikienė 3791 
Archer Avė., Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

JIEŠKAU SENOS MOTERS 
arba seno vyro vaikų pridaboji- 
mui dienomis. Ki/okio darbo ne
bus. Atsišaukite, su užmokesčiu 
susitaikysim, 4034 Montgomery 
St., net. Archer ir California Av.

REIKIA DARBININKU
REIKIA DEŠIMTIES VYRŲ PRI- 

sidėti prie lietuviškos Taxi k.'impani- 
jos suautomobiliais arba su pinigais. 
Nuolatinis darbas. Platesnių 
macijų kreipkitės:

PALACE G A RAGE, 
724 W. 19-th St.

Nuo 1:00 iki 8:30 vak, nedėlioj 
nuo 10:30 iki 2:00 po pietų.

infor-

RE1KIA PORELĖNO ENAME- 
liuotjojų first coatman dirbti prie cast 
iron 
ir cist iron.
Chicago j.

firs coatman dirbtie prie Steel 
Vieta iš miesto — ne 

Kreipkitės
61 W. Kinzie St.

RAKANDAI Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 
dos rakandai turi būt urnai parduoti 
antsyk ar atskirai už teisingą pasiū
lymą. Tapgi grojiklis pianas pri
jungta Ukelele ir didelis dubeltaya 
snrendzina phonograpas su rekordais. 
Viskas gvarantuota. Rezidencija.

1922. S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 5 KAMBA- 
rių geri rakandai. Parduosiu pi
giai ir galima gyventi tuose 

pačiuose kambariuose. Priežas
tis pardavimo — savininkas va
žiuoja Lietuvon. Galite matyti 
bile laiku 3362 S. Lowe Avė.

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

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

. Master Sewing School
Princi palas 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

L. K. MINDAUGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
California av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS, 

Hudson Sedan, 7 pasažierių; labai ge
rame stovyje. Didelis bargenas, už 
$875.00. Visai kaip naujas. Galima 
matyti prie gasolino stoties, 2100 S. 
Laflin St.

NAMAI-ZEME.

gali kelis dešimtys tūkstančių 
gerai išlavintų ir apginkluotų 
vokiečių kareivių ir tam pana
šiai.

Toliau kun. Bumša pasakė, 
kad Lietuvi tapus savistovia 
valstybė, jai reikėjo nemažai 
valdininkų. Gi kad katalikai 
nebuvo užtektinai prisirengę, 
tai į tuos valdininkus rinkta 
visoki žmones, būtent, “bedie
viai”, kyšių ėmėjai ir vag|s. 
Jis sakė, kad tie valdininkė
liai buvo renkami be jokio at-

FABIJONAVIČAITĖ- 
BAGDONIENfi 
sausio 28 <1., 1922 m., 

ryte, sulaukusi 40 m.
Amerikoj išgyveno 
Paėjo Kauno rėd., 

Telšių apskr., Kantaurio mies
telio. Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Aleksandrą Bogdoną 
ir dvi dukteris: Stanislovą 15 
metų ir Oną 814 metų ir brolį 
ir 2 seseris Lietuvoj. Laidotu
vės atsibus seredoj, vas. 1 d., 
9 vai. ryto iš namų 2313 Kroli 
St. į Aušros Vartų bažnyčią, 
lavonas randasi po aukščiau 
minėtu antrašu.

Gimines, draugai ir pažįsta
mus užprašome dalyvauti. 
Vyras Aleksandras ir dukterys

Mirė 
vai. 

amžiaus. 
18 metų.

8

JIEŠKAU JUOZAPO LAUCIAUS: 
turiu svarbų reikalą (gavau žinių 
nuo brolio Karolio iš Lietuvos). Mel
džiu atsišaukti ar kiti žinanti apio jį 
praneškit žemiau pridėtu adresu.

PETRAS ŠATKAUSKAS 
10835 Edbrpoke Avė. CHICAGO, 111. 
_________ i___________________ •

Aš ONA ASTRAUSKIENĖ J1EŠ- 
kau savo seseles Ligienės ir'svogerio 
Ligienio; jis pats, ar kas kitas mel
džiu pranešti šiuo adresu:

ONA ASTRAUSKAS, 
10803 EdlSrooke Avė., Chicago, III.

#^DR.HERZMAN^K
lt

PąrMkMI Ull

JIEŠKAU BROLIO LIUDVIKO 
Rutavičiaus, pirmiau gyveno South 
Chicagoj ir pusbrolio Adomo Budrio 
gyveno Chicagoj, abudu paeina iš Rie 
tavos parap., Daugėdų sodžiaus. At
sišaukit ar kas kitas praneškit apie 
juos; yra svarbus reikalas. Antanina 
Rutavičaitė po vyru Gudienė 236 W. 
106 PI., Roseland.

PABDAViMUI
TIKRAS BARGENAS

Pardavimui geriausia bučerne ir gro 
šerne, kokia dar nebuvo ant* pardavi
mo lietuviams, vq$a $2,500.00, bet tu
rai pigiai parduoti r— priežastis—ap
leidžiu miestą; randasi *prie Canal
port netoli Union Avė. Kreipkitės 
S. G. Tuponicli> 1315 W. 18th St. 
Tel. Canal l(»40

PARDAVIMUI t-447 E. 44th St., ar
ti Grand Bbulėvard; 3 aukštų ir 
skiepas mūrinis namas ir akmens 
namas 3 flątų, 7, 8 ir 8 kambarių, 
apšildomas. Cash $3,500. Kaina 
$13,500.

PARDAVIMUI—618 W. 26th St., ar
ti Wallace St., 3 aukštų jr skiepas 
mūrinis namas; akmens namas 8 
flatų 7, 8 |r 8 kambarių, pečiaus 
šiluma. Cash $2,500, kaina $9,000.

BKĮGYTA LIEPIENft
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 27, 1922, paėjo iš Lietu
vos, lenkaičių kaimo, S k ai s gi
rių parap., Paliko vyrą Petrą 
ir Lietuvoj brolį Aleksandrą ir 
seserį Eleną.

Lavonas rankasi po No. 2027 
Canalport Avė. Laidojimas at
sibus sausio 81 d., 8:30 v. ryto 
į Dievo Apveizdos bažnyčią, iš 
ten į Šv. Kazimiero kapines.

Visas gimines ir pažįstamus 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdęs vyras
' Petras Liepiu*.

tonu UetuvUa*
kaipo patyrą* cisliMA**- 

DcriM tr ehvteru.
fiyde aitria* tr chroaUfcjM

ahktrea prietaisu*.
Ofisas Ir labaratorljat IBM W. 

IMh St, netoli Ftafc St
▼ AKAM DOS i Mm

JIEŠKAU MARIJONOS STA- 
siuliukės-Jodeikienes; Ji gyve
na apie 12 m. Amerikoj, Ji pati 
ar kas kitas malonės pranešti. 
V. Tamašauskas, 1922 Wilmont 
Avė., Chicago, III.

■afcttmiM Brtui

JIEŠKAU SAVO DĖDŽIŲ JONO 
ir Adomo Pajaujų, Suvalkų rėd., Ru
daminos par., Strazdų kaimo. Jonas 
pirmiau gyveno Brooklyn, N. Y., o 
dabar abudu gyvena New Yorke. Jie 
patjs ar kas juos žino, malonės pra
nešti, Ant Pajaujis, 300 W. 5th Poplar 
St., MtCannel, Pa.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVED1MUI DRAU- 

go nuo 28 iki 40 m. amžiaus. Geisti
na kad butų padorus, mylintis gražų 
pasiturintį gyvenimu. Gerai butų, 
kad turėtų šiek tiek turto, nes ar ir
gi tiiriu. Malonės atsišaukti, arba to
kį žinanti, meldžiu pranešti adresu: 
Box 531, 1739 S. Halsted St., Chicago.

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Broadvayį^^NevY?rk.NY

SbILIETUVA
I-LA.MBUR.G/X,PTlJ/fĄ. 

ARBA. LlEPOjų.
' Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja į Piliarą 
snlenkia T/mkų įuostų (karidoriu) 
VISĄ TREČIA KLASSA PADALIN

TA Į KAMBARIUS
ANT* 2-ių, 4-rių, 6„-lių ir 8-nių LOVŲ 
POLONI A ........................... Vasario 22, 192?
ESTONIA ..........................  Kovo

TREČIOS KLASOS KAINOS
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 

<— LIEPOJŲ $110.00
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 

savo agento.

8, 1922 
T:

JIESKO PARTNERIŲ.
RIKALINGAS PARTNERIS, KU- 

ris sutiktų suorganizuoti kompaniją 
naujai išrastam dalykui, su kuriuo bu 
tu galima gerai pasinelnyti. Tokia 
kompanija į metus laiko padarytų ke
lių šimtų tūkstančių dolerių pelno. 
Žingcideujanti orgaiizavimu torio nei 
n’z go biznio, malor ėkite atsišaukti 
tuokus laišku Naujienos 1739 So. 
Halsted St., Box 528, arba Tel.: Lafa
yette 1044. 1

P-lša E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
SpeciaUs instrukcijos pagal

. sutarimą.
i EVELYN ACADEMY OF 

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

Tel:. Harrison 1421. Chicago

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi- 

f liūs 1437 So. 49th Avė., fin. rašt.
J. Varanis, kasier. I>eo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jodas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikomi 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue.

PARDAVIMUI BARBER SHOP, 
labai pigiai. Vieta išdirbta per 7 
metus. Priežastis pardavimo, savi
ninkas eina j kitą biznį. Atsišauki
te į Naujienas. Bridgeporto Skyrių, 
3210 So. Halsted St., No. 82.

PARDAVIMUI VYRIŠKŲ APRĖ- 
dalų ir siuvėjo biznis. Priežastis par- 
davinvo — savininkas išvažiuoja į 
Lietuvą; parsiduoda už pusę kainos. 
Atsišaukite greitu laiku, 455 W. 79th 
St., Chicago, III.

PARDUODU PIRMOS K7LIA- 
sos barbernę labai pigiai su 3 
krėslais. Priežastis pardavimo 
—savininkas išvažiuoja į Lietu
vą. Kreiptis 1609 W. 45th St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ. TU- 
ri bųt parduota greitu laiku, Didelis 
bargenas su 4 kambariais pagyveni
mui, steam heat apšildomas. Pirmas 
kostumeris laimės. Reikalauju mer
ginos dirbti grosemėje. Turi mokė
ti lenkų kalbą, 1803 W. 47th St.

PARDAVIMUI DVI DRUKUOJA- 
nvos mašinos, labai gerame stovyje: 
Oliver No. ,3 ir Remington No. 7. 
Taipgi, taisau, perku ir mainau; at
lieku darbą gerai iy^pigiai. Kam rei
kalinga, malonėkit-fatsilankyti, nuo 9 
ryto iki 9 po pietų po šituo antra
šu: Frank Walanczius, 951 West 3< 
PI., ant trečių lubų.

PARDAVIMUI BUČERNŪ ir 
grosernė ,lietuvių kolonijoj. Biz
nis labai senas ir geras. Kas no
ri gero biznio tuojau atsišaukit 
į Naujienas, Box 532.

PARDAVIMUI SALDUMYNŲ IR 
mažų daiktų krautuvė. Gera vieta, 5 
kambariai pragyvenimui, pigi remda. 
Noriu parduoti greitai, nes turiu ap
leisti Chicago. Atsišaukit:

125 E. 107 St., Roseland, III. 
_____ 4--------------------______________

PARDAVIMUI EXTRA PIGIAI 
Starck player pianas. Kaštavo 850 
dol. parduosiu už pusę kainos. Atsi
šaukit:

Tel: Chesterfield 492
9431 Chanlin Avė Burnside 

arba 10701 S. State St.
......................— — . I ... —— - ... , ——

PARDAVIMUI puikus groseris lie
tuvių ir kitų tautų apgyVentoj vietoj, 
prie Šv. Kryžiaus bažnyčios ir tarp 
dviejų mokyklų. Priežastį pardavimo 
patinsite ant vietos. Meldžiu atsi
šaukti: 4536 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI — 2826 Emerald Avė., 
2 aukštų ir skiepas mūrinis namas, 
2 fl. ir garadžius, 2 šeimynų ant-‘ 
ras aukštas, 7 kambariai pirmam 
flore. $2,500—Kaina $7,500.

PARDAVIMUI —šiaurvakarinis kam 
pas Emerald Avė. ir W. 25th PI., 
2 aukštų ir skiepas, mūrinis na
mas; 6 fintai 5 ir 4 kambariu kiek 
vienam. Cash $2,509. Kaina $6,500. 
Turime paskolos ant aukščiau minė
tų praperčių ir dabartiniai savinin
kai nori dabar parduoti, kad išly
ginus savo tėvų palūkanas.
ŠIE YRA TIKRI IR SENŲ LAIKŲ 

BARGENAI ir NE YRA AUKŠTOS 
KAINOS. |

Taipgi 3057 S. Hąlsted St. Krautu
vė ant rendos 25x75. Galima užimti 
apie kovo 1.

KOCH & CO., 
2603 S. Halsted St.

Tel.: Yards 1148.

PARDAVIMUI ŠEŠIŲ FLATŲ 
plytų ir medšio namas, 26x16(1 $1,700 
išleista ant pataisymo; pardavimo 
priežastis—našlysta. Kaina $5,150. 
$1,500 cash. Rendos $960..

McDONNELL, 
3517 Ancher Avė.

4 KAMBARIŲ NAMAS—$1,250
$500 cash, likusius po $9 į mėnes 

ant 50 pėdų loto; netoli mokyklos, 
krautuvių ir bažnyčių. 33 minutoo 
iki vidunniesčio, prie C. B. & Q. per
važiavimas mažiau kaip 10 centų 
kainuoja. 60 traukinių kasdieną. Ga
lite kraustytis gyvent į 30 dienų ar
ba gegužės 1-mo jei geįstūmėt. Rašy
kite a _

< OLIVER SALINGER A CO.
628 —1-st National Bank Bldg.

PARDAVIMUI AR IŠRENDAVI- 
mui puiki krautuvė, naujai ištaisyta, 
tinkanti visokiam bizniui, prie geriau
sios gatvės Chicago. Matykit savi
ninką. , ,

6345 S. Wcsrern Avė. 1-os lubos

PRANEŠIMAS
Iš Papilės miesto, Šiaulių apsk., 

Pranas Statkus parduoda savo (pra- 
pertę) piečių ir namus; pleciaus il
gumas 515 pėdų, pločio 65 pėdų; na- 
m-fti mūrinis ilgumo 46 pėdų,, pločio 
36 pėdų, gražiausis namas Papilei ir 
gražiausia vieta netoli nuo stoties, 
gražiausia sodas iki pąt upės Ventos. 
Už mūrinių namų kiti mediniai na
mai labai gražiai pagal sodą ant kal
no, dydis medinių namų 40 peių il
gumo, 23 pėdos pločio. Mūriniuose 
namuose galima visokį, kokį tik no
rima visapusiškai didelį biznį dą- 

rytil ; l

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis kietos biz

niavome merginoms, pasisiuvimui 
sau drąsia.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2417 Madison Street, 
6205 S. Halsted SU

Krdpkitis ypatiškai arba rašy
kit išlygų pauausdamL

Sara Patek, pimdninki.

Vakarine Mokykla
Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik
rina kiekvienam greitą progresą.
• Mokinama anglų ir lietuvių kaitoj 
aritmetikos, istorijos, geografijos ii 
visų high school Šakų.

Sunaudokite liuosus vakarus pusi 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland AveM 

Chicago, 111.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.;nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
3327 S. Wallace St,. turto rašt 

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
konth rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 S. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke- 
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamai angliško* Ir Uatuviško* 

kalbų, aritmetikos, knygvedyeUbs, ste 
nografijos, typaurriting, plrklybos tei 
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel 
nos istorijos, geografijos, politikinir 
ekonomijos, pllielystie, daūiarašys 
tšs ir tt.

Mokinimo valandos: aue • ryto Ik 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo f

AUŠROS MOKYKLOJ

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

3001 So. Halsted St., 
Chicago, III.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
' SAVITARPINĖS .PAŠALPOS Val

dyba 1922 metams: — Pirm. A. 
Švelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinąs 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oaklev 
av., kont. rašt. A. Šokis, iždin. J. 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indrelienė ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8*.-ak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabans(a Avė.

CICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠAL
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. S. A. Stankevičia,
padėjėjas Bol. Bulauskis, nut. rašt.
K. P. Deveikis 1505 So. 51 Avė. 

fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. J. Varanis, J. 
Martinkus ir A. Stanišauskas, 
Marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnvčią, vakare, 
Tamuliunienės svet. 1747 S. 49th 
Avenue. I

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLE

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbu; 
Grnmmar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengiama 
prie kvotimų į visas augštesniaaias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėliomds nuo 11 ryto iki 1 v. p. 
p. mokinama lietuvių gramatika.

3454 So. Halsted gatt.
, arti 35tos gat.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P.
KLIUBO Valdyba 1922 metams: 

Pirm. A. Kadževskis 1143 Bermvn 
Avė.: padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. M. Bud- 
revirh 1626 N. Oakley Blvd.; iždin. 
M. Baiga 2951 W. Pershing Rd , 
kontr. rašt. J. Radišauskas 1712 N. 
Lincoln St. Susirinkimai laikomi 
pirmą ji ketvirtadieni kiekvieno mė
nesio Liuosybės svet. 1822 Waban- 
sia avė., 8 vai. vak.

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metams,—Pirmininkas J. Ma
tulaitis 1237 W. Madison st.: pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Frar 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi- 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Tvaikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.




