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Kardinolas Raiti išrinktas
popiežium

Jis vadinsis Pins XI
t

Streikai Vokietijoje plečiasi

Naujas popiežius jau 
išrinktas

■................r------- --

Juo yra kardinolas Ratti, dide
lis Lietuvos priešas. Pasiva
dino jis Pius XI.

RYMAS, vas. 6. — šiandie 
ryte kardinolų konkliava, rei
kalingais dviem trečdaliais bal
sų, išrinko popiežium kardino
lą Achille Ratti, Milano arci- 
vyskupą. Jis priėmė vardą 
Pius XI. . - i Į1 } «l U

Kada suskaičius balsus pasi
rodė, kad popiežium taj>o iš
rinktas kardinolas Ratti, trįs 
vyresnieji kardinolai priėjo 
prie jo ir paklausė ar jis pri
ima popiežystę. Jis atsakė se
na formula: “Kadangi tai yra 
valia Dievo, aš turiu klausy
ti”. Tada baldaclūmai virš ki
tų kardinolų pasikėlė, o išrink
tasis kardinolas nuėjo . p kitą 
koplyčią apsivilkti puošniai? 
popiežiaus rūbais. Tuo tarpu.

Kau-Jis pasiėmė savo globon 
no vienuolyną, tuo pa(laryda>- 
mas jį priklausomu tik Len
kijai, o paskui pasirūpino pri
jungti prie Lenkijos ir visą 
Lietuvos bažnyčią.

Jį rėmė Lenkijos ir Franci
jos kardinolai ir jie laimėjo. 
Jis skaitomas yra gabiut.dip
lomatu ir gal todėl ir pateko 
į popiežius. Politiniu nusista
tymu jis, rodos, priklauso vi
durinei griovei, kuri pritaria 
tęsimui Benedikto XV politi
kos — taikintis su Italija, liet 
kartu jos nepripažįstant.

yisuotino streiko pavojus 
nėra praėjęs. Ypač nepatenkin
ti streiko uždraudimu yra mie
sto darbininkai ir jie priė pir
mos progos skelbia streikus, 
protestui prieš tokį valdžios el
gesį. Nežiūrint grūmojimo di
delėmis pabaudomis, jie išlei
do atsišaukimą į visos šalies 
miliciją, kviesdami ir ją su
streikuoti už pakėlimą algos.

Miesto darbininkai turėjo 
pasitarimą su Berlino mayoru. 
Pasitarimas tapo pertrauktas 
pietums, bet po piet darbinin
kai nebegrįžo, nors Mayoras 
laukė jų visą vakarą.

Nusiginklavimo konfe 
rencija užsibaigė

Užsidarė išklausiusi prezidento 
Hardingo pagiriančią kalbą.

Baisi padėtis Rusijoje Gandhi siūlo nusileidimą Daug nuostoliu nuo gaisrų
Žmonės tūkstančiais miršta Ste

puose. Pabėgėlių padėtis bai
si.

Sustabdys agresyvę poŲtiką, jei 
Anglija paliuosuos Indijos 
kalinius.

Berlino- miesto darbiniu 
kai streikuoja.

Miestas neturi nė vandens, 
šviesos. Padėtis blogėja, 
valdžia vis dar atsisako 
sileisti geležinkeliečiams.

BERLINAS, vas. 6. — 
milionai Berlino

nė 
bet 
nu-

Du 
gyventojų 

paleista per Sistino koplyčiosŠiandie turėjo praustis vien 
vienų šiaudų šviesius durnus, Į sniegu. Vandens, gaso, elektros 
kurie pranešė rymiečiams, kad ir gatvekarių darbininkai pe- 

reitą naktį sustreikavo ir visa
me mieste dabar nėra vandens, 

popiežius Laikraščiai tiek optimistiškai 
rašė apie streiko padėtį, kad 
gyventojai nepasirūpino nors 
kibiro vandens prisipilti atsar; 
gai. To nepadarė net ir vieš
bučiai. Nesant vandens gyven
tojai vartoja sniegą ir galima
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naujas popiežius tapo išrink-j 
tas. \

Sugrįžęs naujasis 
prisistatė visiems kardinolams, 
kuriems jis suteikė savo pirmą 
“apaštališkąjį palaiminimą”. 
Tada jis nuėjo į oficialinį po
piežiaus butą, laimindamas pa
sitiktus Vatikano gyventojus. 
Tuogi tarpu iš šv. Petro bazi
likos balkono tapo paskelbta 
“visam pasauliui” apie išrinki
mą naujo popiežiaus, kuris ir
gi ųeužilgo atėjo į baziliką ir 
nuo to patieš bdlkrtho pdfakmi- 
no irgi “vis^.ijaSaųlį”.

Amerikos jkardinol|a$ 
nell visa valanda pavėlavo pri
būti į rinkimus. Pavėlavo į rin
kimus, nors Italijos valdžia vi
saip jam gelbėjo. Ji pasiuntė 
greitąją valtį jį pasitikti ir nu
imti nuo laivo. Taipjau nežili- 
rėjo pasportoj ne daigtų. Itali
jos valdžia, kuri jį paskaitė sa
vo svečiu, davė jam specialinį 
traukinį. Bet tai nieko nepa
gelbėjo, nes kada jis atvyko į 
Rymą, rinkimai jau buvo pa
sibaigę. Jis taipjau pavėlavo ir 
į rinkimus Benedikto XV 1914 
m.

WASHINGTON, vas. 6. (— 
šiandie nusiginklavimo ir toli
mųjų rytų konferencija atlai
kė savo paskutinį posėdį ir ga
lutinai užsidarė.

Posėdis prasidėjo 10 vai. ry
te. Pirmiausia ( pasirašyta ke
turios sutąitįs,'viena apie Chi- 
niją, o kitos papildančios pir
miau pasirašytus sutartis.

Pabaigus sutarčių pasirašy
mą, įėjo prezidentas Hardin- 
gas ir pasakė konferencijai 
trumpą prakalbėlę, kurioj iš
reiškė džiaugsmą ir pasigerėji
mą konferencijos nuveiktais 
darbais, kad jie pągelbėsią už
megsite tarp šalių ir tautų ge
resnius ryšius, taipjau* padėką.

Išklausiusi prezidento Har
dingo kalbos, nusiginklavimo 
konferencija užsidarė ir dele-. 
gatai išsiskirstė. Paskirtiniame 
posėdyje (Alyvavo ir daug pub
likos, nes tai buvo viešas posė
dis.

UFA, Volgos apygardoj, sau
sio 7. — Kada sniegas nutirps 
sekamą pavasarį, Rusijos Ste
pai bus padengti kaulais. Tarp 
galvijų kaulų bus ir kaulai 
šimtų tūkstančių žmonių — 
vyrų, moterų ir vaikų.

Jie klaidžiojo. Milionai jų 
vis dar klaidžioja. Jų namuose 
nebebuvo ko valgyti, tad jie 
išėjo jieškotis duonos. Nieku- 
rie patraukė vakarų kryptim 
į Volgos pakraščius ir žuvo 
tyfo apimtuose geležinkelių cen
truose ar baisiose pabėgėlių 
stovyklose palei Volgą; kiti pa
bėgo į Turkestaną, o dar kiti 
patraukė į Siberiją.

Bet kaimai niekur neturi gru
dų ir jeigu turi jų kiek, |ai sle
pia, kad patiems išlikus 'gy
vais iki sekamos pjūties. Mie
stuose maistas, parsiduoda už 
pasakišką kainą, bet badaujan
tis pabėgėliai neturi nė pini
gų, nė prekių mainui ir tik 
gali Sėdėti ir laukti bado mir
ties.

Surinkti palei geležinkelius 
lavonai yra sukraunami į va
gonus ir gabenami į centrus, 
kur juos sukrauna į dideles 
krūvas iki jie bus palaidoti. Ki
ti pabėgėliai tavomis nurodo, 
taip kad jie visuomet yra nuo- 
&

Nuo Kerm ir Ekaterinburgo 
iki Kaspijaus jurų mirtis siau
čia Stepuose. Ir gyventojų ne
spės. i šgelb.ėii^ nė. Amerikos 
grudai —’ jie ateis per vėlai dėl 
tų nelaimingų vargšų.

LONDONAS, vas. 6. — Indi
jos nacionalistų.vadovas Gand
hi, sako Borfibay žinia, pa
siuntė manifesm Indijos vice- 
karaliui lordui Reading, kad 
jis tūlomis sąlygomis yra pri
sirengęs sustabdyti agresyvę 
politiką. Gandhi siūlosi sulai
kyti savo agresyvius pienus, 
jei Indijos nacionalistai, kurie 
dabar sėdi kalėjimuose, ar lau
kia teismo už nekooperavimą, 
bus paliuosuoti ir jei laikraš
čiai bus paliuosuoti nuo admi- 
nistratyvės kontrolės ir bus su- 
.grąžinta jiems užmokėtos pa
baudos ir atlyginta už konfis
kuotus numerius.

Galvanausko kabinetas 
patvirtintas

WASHINGTONAS, vas. 4. 
(Elta). — Vasario 2 d. patvir
tintas Galvanausko Ministcrių 
Kabinetas, susidedantis iš šių 
asmenų: Ministcris pirminin- 

Inžinieriuš Ernestas Gal- 
ne|>artinis; Užsie-

NEW YORK, vas. 3. — 
Gaisrų statistikai apskaito, kad 
gaisrai nuo 1915 iki 1920 m. 
pridarė šaliai $1,672,722,677 
nuostolių. Per tą laiką buvo 
daugiau kaip 3,000,000 gaisrų. 
Už tuos pinigus galima butų
pabudavoti 334,000 namų po kas, 
$5,000 kiekvieną, kuriuose ga- vanauskas,

1,7000,000 nio reikalų, prof. kun. Jurgu
tis, krikščionių demokratų blo- 

gaisrų daugiausia nu- ko; Krašto apsaugos, inžinie- 
New Yęrko, Pcnnsyl- rius majoras Sližys, nepartinis; 

ir Illinois valst. Dau- Vidaus reikalų, juristas Oleka,

lėtų apsigyventi 
žmonių.

'Nuo 
kentėjo 
vanijos
giausia gaisrų pagimdė degtu
kai ir netikusiai suvestos elek
tros wielos. nepartinis

“Dideles” algos
VIENNA, v\3. — Austrija 

pastatė Vienuos garnizoną volk- 
swehrių (milicijos) kasti snie
gą. Be savo reguliacinės algos, 
kareiviai už kasimą 1 sniego 
gauna dar po 3 kronus, arba 
tryliktą dalį cento, į vai. eks
tra mokesties. Janitoriai, kurie 
gaudavo iš miesto 500 kro
nų, arba 9 centus, į metus už 
kasimą sniego gatvėse, sustrei
kavo. Tuogi tarpu labai pasni
go ir paskui atėjo atodregis, 
delpi ko gatvės pasidarė neiš
brendamos. «Patįs namų gy
ventojai negali . valyti šalygat- 
vių, nes tada jie susidurtų sų 
ianitorių unija. ;
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Rusijos bankas turės agen
tą Amerikoje.

Tariasi su Anglijos valdžia.

LONDONAS, vas. 6. — šian
die Airijos atstovai Arthur 
Griffith ir Collins laikė pasita
rimą su Lloyd George apie Ai
rijos rubežids ir kitus klausi
mus, kurie liečiasi Anglijos- 
Airijos sutarties. Nėra paskelb
ta r tapo padaryta kokių nu- 
tarimlh

Nieku rie ■ laikraščiai sako, 
kad Airijos laikinė Valdžia tu
ri gauti įgaliojimą nuo pilie
čių per visuotinus rinkimus ir 
jeigu rinkimuose laimės Airi
jos savyvaldos šalininkai, tai 
tada gal ir ulsteriečiai sutiks 
tartis su pietine Airija apie ru- 
bežidtįs.

—,------------ j----------------

Prancūzams visur vokie
čiai sapnuojasi.

PARYŽIUS, vas. 6. — Fran
ci jos presą yra labai nepaten
kinta Amerikos kongreso pri

Sumušė Anglijos policiją

nepartinis; Finansų, prekybos 
ir pramonės, gamtininkas Jo
nas Dobkevičius,
Žemės ūkio ir valstybės tur
tų, agronomas Jonas Aleksa, 
nepartinis; švietimo, prof. B. 
Juodakis, nepart.; Teisingumo, 
juristas . Vincas Karoblis, nepar
tinis; Susisiekimo, inžinierius, 
Petras Vileišis, nepartinis; Žy
dų reikalų, Daktaras Maksas 
Soloveičikas, sioninkas; Gudų 
reikalų, Vakuja.

BIELGRADAS, vas. 6.
Karo ministerija paskelbė, kad 
Jogo Slavijos armija bus su
mažinta iki 110,000 kareivių.

SPRINGFIELD, III., vas. 6. 
— Gubernatorius Small paša
lino iš vietos generalinį adju
tantą Frank S? Dickson. Jo vie
ton, Illinois milicijos koman
duotoji! tapo paskirtas pulk. 
Carlos E. Black iš Chicago.

' CORVALLIS, Ore., vas. 5. — 
Chicagos universiteto prof. 
Willėi kalbėdamas Oregono

Ratti — Lietuvos priešas.
Kardinolas Achille Batti gi

mė Italijoje spalių 12, 1858- m., 
taigi turi 63 m. amžiaus. Jį 
visai nesenai, birželio 16, 1921 
rn.» taigi tik virš 7 men. atgal, 
padaryta kardinolu ir Milano 
arcivyskupu. Prieš tai jis bu
vo Milano knygyno, o paskui 
Vatikano knvgyno prižiūrėtoju. 
Kada įsikūrė Lenkijos \als*x 
bė, kuri tuojausi užmezgė dip
lomatinius ryšius^su Vatikanu, 
Batti buvo pasiųstas popiežiaus 
Nuncijum į Varšavą. Būdamas 
Varšavoje jis pasižymėjo kaip 
didelis Lietuvos .priešininkas.

“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

ii Kauno. Skaitykit vist 
Gaunamas Naujienose

Kaina 5c

prausianties sniegu gatvėse. Ar
ba1 jie nešasi sniegą į namus ir 
jį tarpina, kad gavus vande
nio.

Naktimis miestas būna tam
sus, o ir gatvekariai irgi ne
vaikšto. •

Anglių trukumas pasidarė 
taip didelis, kad didžiuma Ber
lino dirbtuvių turėjo užsidary
ti.

Teatrai, didžiosios restaura
cijos ir veik visos kitos pasi
linksminimo vietos užsidarė.

Tik keli traukiniai vaigšto 
tarp Berlino ir didžiųjų Vo
kietijos miestų. Juos operuoja 
patįs geležinkelių viršininkai.

Geležinkeliečių streiko padė
tis irgi nuolatos blogėja. Prie 
streiko dabar prisidėjo Bava
rijos, Badeno ir kitų provinci
jų geležinkeliečiai. Je? valdžia 
dar, įstengė atgabenti į Berliną 
keletą vagonų maisto, ji to ne
begalės daugiau padaryti su
streikavus geležinkeliečiams tų 
provincijų, kurios ikišiol mai
tino Berliną.

Bet nežiūrint nuolatos blogė
jančios padėties, valdžia vis dar 
nenori taikintis su geležinke
liečiais. Patįs streiko vadovai 
irgi nelabai nori tarties su val
džia, kadangi sulig Eberto pro
klamacija, jie gali būti arešc 
tuoti ir nubausti kaipo kursty
tojai prie streiko.

Neformaliniame kabineto su
sirinkime transportacijos mini- 
steris gen. Groener griežtai at
sisakė daryti kokį-nors kom
promisą su geležinkeliečiais. 
Jis taipjau sukurstė ir Ebertą 
išleisti paskelbusią proklamaci
ją, kuriąja tapo uždrausta ge
ležinkeliečiams streikuoti.

LONDONAS, vas. 6. — Ang
lijos komisionierius Corakpur, 
Indijoj, praneša, kad vas. 4 d. 
minia iš 2,000 Indijos savano
rių ir kaimiečių užpuolė poli
cijos stotį Cha lirai ir užmušė 
visus oficialius ir sargą ir 8 
policistus, kurie buvo pasiųsti 
pa geibo a?

(Paskesnė žinia sako, kad 
tapo užmušta 17 policis-

Atmetė 44 v. savaitę
WASHIN(?TON, vas. 6. — 

Prekybos departamentui pra
neša konsulas Samons Mel- 
bourne, kad Australijos vald
žia atmetė Ąustralijos darbi
ninkų . reikalavimą įvesti 441 
vai.' darbo savaitę. Valdžia 
tvirtina, kad tokis sutrumpini
mas darbo valandų buti| kenk
smingas Australijos industri
jai. a ;

Paryžius, vas. 6. — Finan
siniuose rateliuose gauta žinių, 
kad Nbw Yorko Eąuitable 
Trust Co. priėmė pasiūlysią 
patapti Amerikos koresponden
tu naujojo Rusijos valstybinio 
banko, kuris nesenai tapo 
organizuotas Maskvoje.

Boerų karvedis mirė.

su-

viso 
tų).

Traukia teisman 
gubernatorig /

Mergina reikalauja $100,000 
atlyginimo iš Mississippi gu
bernatoriaus.

JACKSONj ,Miss., vas. 6. — 
Mississippi ^gubernatorius Lee 
M. Russell tapo patrauktas tei
sman. Traukia jį p-lė Frances 
C. Biikhead, kuri pirmiau dir
bo pas jį, bet dabar gyvena 
New Orleans. Ji reikalauja iš 
gubernatoriaus $100,060 atly
ginimo, kadangi jos reputaci
ja, geras vardas ir sveikata li
ko sunaikinti delei nedoro gu
bernatoriaus pasielgimo su ja.

Gubernatorius užsigina ir sa
ko, kad ta byla esanti tik “bjau
riausia šmeižto konspiracija”. 
Betgi kokių nors paaiškinimų 
duoti atsisako.

10,502,0u0 automobilių Jungt. 
Valstijose.

CLEVELAND, vas. 6. — 
Vienas iŠ dešimties gyventojų 
Jungt. Valstijose turi automo
bilių. Visoje šalyje automobi
lių ir trokų yra 10,502,000. 
Pernai' skaičius automobilių 
padidėjo 1,206,748.

Reikalauja respublikos
LONDONAS, vas. 6. — Gau

ta žinių, kad streikuojančių 
aukso kasėjų Johannesburge, 
Pietinėj Afrikoj, susirinkimas 
priėmė rezoliuciją, kuri reika
lauja, kad esantįs dabar Pre-

rytų laikinę valdžią ir paskelbi 
tų nepriklausomą nuo Anglijos 
respubliką.

Audėjai streikuoja
PROVIDENCE, R. I., vas.

— 18 bovelnos audinyčių užsi
darė šioje valstijoje, 8,000 tų 
audinyčių dafbininkams sustrei
kavus prieš nukapojimą algų ir 
prailginimą darbo valandų. Al
gas nukapota vidutiniškai 20 
nuoš. \

PINIGŲ KURSAS

6.

Vakar, vasario 6 d., užsienio pini
gą kaina,, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai-

$4.32 
. 3Vjc 

$8 05 
$20.40 

$2.00 
$8.39 
$4.70 

... 50c 
. 3l/2c 
$16.1)5 
$37.21 
$25.75 
$19.62 
.. 50c

tomą Amerikos pinigais šiaip: 
Anglijos, 1 sv. sterlingų .... 

Austrijos 100 kronų .....
Belgijos 100 frankų ,.............
Danijos 100 kronų .............
Finų 100 markių ............... ..
Francijos 100 frankų ............
Italijos 100 lirų ......................
Lietuvos 100 auksinų ...........
Lenkų 100 markių ...............
Norvegų 100 kronų .............
Olandų 100 gbldSnų .............
švedų 100 kronų .................
Šveicarų 100 markių .............

^Vokietijos 100 markių .........

ėmimu Mliaus apie talkininkų I AtfrikuJIuro. koiegijos susirin- 
skolas ir skaito tą bilių kaipo ^'m<> pareiškė, kad vidutiniš- 
smiigj, Francijai. Laikraščiai kas Jun«'; Valstijų žinojimas 
tvirtina, kad tokia “nedraucin- į’,1 * 'į’s*a. s^y**aus vaiko
ga” Amerikos pozicija yra tik i ^i^oji,lll,i* ^aP°^ia *tongt. «d-
delei sėkmingos vokiečių pro
pagandos.

stijas pralenkianti.

BlLOEMFONTEIN, vas. 3. — 
Savo » namuose Devvetsdorp 
šiandie pasimirė gen. Christian 
De Wet, komanduotojas boerų 
spėkų kare su Anglija 1899 m.

Nors tame kare boerai ir ta
po nugalėti ir Transvalius ir 
Orange tajx) prijungtos prie 
Anglijos, o boerų vadai nuėjo 
tarnauti Anglijai, gen. De Wet 
pasiliko Anglijos priešininkų 
ir kįhis pasauliniam karui jis 
vėl surinko pulkus kareivių ir 
stojo naujau karau su Angli
ja. Bet po mėnesio laiko tapo 
sumuštas ir paimtas belaisvėm 
Jis tapo nuteistas už šalies iš
davystę 6 metaips-kajėjiman, 
bet tapo paliuosuotas po 6 mė-s 
nėšių.

RYMAS, vas. 6. — Kardino
las tapo išrinktas popiežium 
septintame balsavime. Už jį pa
duota 38 balsai iš 53. Popie
žiaus išrinkimui reikalinga yra 
du trečdaliai balsų dalyvaujan
čių balsavime kardinolų.

Ryto,/ / > 
vasario 8 d., bus svar
bios prakalbos Mildos 
svet., 3138 S. Halsted St. ‘ 
Kalbės “Ną u j ienų” redak
torius, P. * Grigaitis, apie- 
Lietuvą ir apie komunis
tų atsivertimą. Rengia L. 
S. S. 4 kp. Pradžia lygiai 
7:30 v. v. Įžanga visiems 
dykai. i i

Nebeskelbs agentų vardų.

WA^HINGTON, vas. 6. — 
Prohibicijos direktorius paskel-| 
bė, kad prohibicijos agentų 
vardai nebus daugiau skelbia
mi. O tai dėlto, kad apie jų 
paskirimą niekas nežinotų ir 
kad jie todėl galėtų sėkmin
giau veikti — gaudyti munšai-, 
nerius.

BERLINAS, v. 5. — Vokie
tijos skolos vas. 1 d. siekė 225,- 
678,210,000 markių.

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 milijonų

> auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ* 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DU CHICAGOS OFISU.

' Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos ’ duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo. če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienoą kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje.--Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Ljeiuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siuAčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės j Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrįų.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

K Vyriausias ofis&s
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

BRIDGEPORTO SKYRIUS
8210 So. Halsted St., Chicago, Dl.

t
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Iš SocialistŲParlijosįlstori jos
Oliver C. Wilson.

Socialistų Partija tapo suor
ganizuota 1901 m. ir 1921 m. 
rudenj ji užbaigė savo dviejų 
dešimtų metų veiklumo laiko
tarpį. Per tą laikų ii buvo vie
nintelė organizuota jįiega, vedan
ti tarpe Amerikos žmonių nuo
sakia socialistinę propagandą vi
su šalies plotu. ; .

Kada buvusiam su šita parti- 
pa per visą šito gyvavimo laiko
tarpį prisimena jos aukštyneigos 
ir žemyneigos, tai A labiausiai 

puolančiu į akis dalyku yra pri
sidėjimas ir pasitraukimas gru
pių ir elementų, kurie prisidėjo 
prie organizacijos tam kartui, 
kad pakeitus ją kokiu geresniu 
budu, kokiu nauju taku, kokiu 
tiesiu keliu, vedančiu į socialis
tinį pasaulį.

Nuo 1901 m. iki 1904 m. so
cialistinis poreiškis pirmą kartą 
buvo teikiamas didelėmis darbi
ninkų klasės dalims. Priėš tai 
propaganda varoma įvairių so
cialistinių grupių buvo labai ri
bota, dažniausia apimanti kelis 
didelius pramonės centrus ir be 
galo akademinė.

Prezidentinis vajus 1900 m. 
su Debsu į prezidentus ir Har- 
rimanu į vice-prezidentus padė
jo pamatą propagandai visoj 
šaly, o Konvencija 1901 m. už
baigė pradėtąjį darbą, reikalin
gą organizacijos vajui visuose 
šalies kraštuose.

Kuopos buvo organizuojama 
visur. Atsirado kalbėtojų i> 
rašytoji/. Buvo daugybė brošiū
rų ir dešimtys lapelių. Socia
lizmas prigijo prie tam tikro 
elemento kaip nauja tikyba. 
Platintojai daugėjo. šitiėms 
pirmtakunams socializmo įvyki
mas buvo daugiausia kelių metų 
dalyku. Jų nuomone reikėjo 
tik, kad darbininkai pamatytų 
teisybę taip, kaip jiems ji yra 
matoma, ir šitam darbui jie pa
šventė visą savo energiją. >

Atėjo 1904 m. rinkimai ir, 
nors buvo matyta geras, sveikas 
angis partijos narių skaičiaus, 
spaudos, literatūros ir balsų, bet 
truko daug to, kosdaugelis tikė
jos. 1905 m. susiorganizavo 
Pasaulio Pramonės Darbininkai. 
Dabar oTftrisiu buvo pramoninė 
ir politinė akcija. Po dviejų me
tų kovos su Amerikos Darbo 
Federacija ir amatiniu umjizmu, i 
P. P. D. išsižadėjo savo propa
gandos už politinę ir pramoninę 
akciją ir priėmė tiesioginės ak
cijos programą, atsisuko prieš 
Socialistų Partiją ir nuėjo sau 
džiaugdamiesi suradę vienintė- 
liai tikrą būdą darbininkams 
pasiliuosuoti nuo kapitalistinės 
priespaudos ir socialistinę vi
suomenę įsteigti.

Pasaulio Pramonės Darbinin
kai yra pirmutine grupe aplei
dusią Partiją ir nuėjusia tiesiu 
keliu į kpperatinę visuomenę, 
nę. j ' '........

Nuo 1908 m. iki 1912 m. par
tija vedė savo plačiausius pro
pagandos ir organizavimo vajus. » 

s

Pradedant 1908 m. Raudonuoju 
Specialu” ir baigiant 1912 m. 
Dėbso vajumi, kiekvienas šalies 
kaimas, bažnytkiemls ir miestas 
buvo bombarduojamas socialistų 
propagandos.

*1908 m. partija pradėjo at
kreipti į save domę kaikurių in- 
teligentinių elementų, vkurie pra
dėjo Rašytis partljon, manydar 
mi, kad ji ims pergales vieną po 
kitos, padarydama naują akci
jos dirvą kalbėtojams ir rašy
tojams ir kad ji pasiųs didelę 
kongresinę delegaciją Washing- 
tdnan ir gaus tvirtai atsistoti 
valstijų teisdarijose. Šito ele
mento prisidėjimas patiekė dau
giau negu reikia kalbėtojų ir ra
šytojų, socialistų laikraščiai 
daugiuos, skaitytojų skaičius 
augo, Nocionalinės raštinės li
cėjaus biuras pavarė savo vajų 
ir viskas atrodė puikiai iki pa
aiškėjo balsavimo sėkmės 1912 
m. /

Vienas miLionas balsų, vienas 
kongresininkas, keli laimėjimai 
valstijų teisdarijose, vienur, ki
tur aldcrmanas ar majoras. Tai 
buvo viskas. Galų gale pradėjo 
aiškėti, kad tai ilga, sunki ko
va politinės partijos įsteigimui 
ir dar ilgiaus teks laukti, kol ko
kia žymesnė socialistų grupė ap
sireikš kongrese, ar valstijų teis- 
darijoše.-

Šitas pradėjo aiškėti dagumui 
tų, kurie kalbėjo ir rašė už par
tiją tuoju laiku, kada A. C. 
Townley suorganizavo Neparti
nę Lygą. Lygai augant dauge
lis kalbėtojų *ir rašytojų nuėjo 
jai tarnauti, pasiteisindami tuo, 
kad naujiesnis kelias geresnis 
tikslo atsiekimui. Bent jis ge
naus apsimokėjo negu darbas 
partijoj, davė vilties greito sek 
mingumo turėti ir žadėjo kaiku- 
riems žmonėms darbą ir vietą.

Nuo 1912 m. iki 1916 m. yra 
narių skaičiaus ir ak tingumo 
puolimo laikotarpis. Pramoni
nis susmukimas, užmušė daugelį 
socialistinių laikraščių, skyriai 
ir kudpos tapo privaryti prie 
sienos, keliaujantiems kalbėto- 
jan^ ir organizuotojams buvo 
be galo simku kas nuveikti ir 
sėkmė buvo ta, kad musų propa
ganda ėjo mažyn iki rinkimų 
1916 m.

Prezidentiniuose rinkiniuose 
1916' m., kur musų dandidatu 

buvo Allen Benson, o Wilsono 
demokratai šaudė šalį obalsiu, 
‘Jis išlaikė mus nuo karo”, ne- 
švengiamu dalyku buvo nusrvil- 
,i rinkimais tiems, kurie tikėjos 
tolydines, nepertraukiamos pa
žangos. Politikos akcijoj, kaip 
ir visose kitose akcijose, x yra 
laimėjimų ir pralaimėjimų, pir- 
njfneigų ir pasitraukimų atgal. 
Tik iš pralaimėjimų gaunama 
pamokos, kurios nuveda prie 
galutinos pargalės. Po rinkimų 
L916 m. užėjo klausinėjinib lai
kotarpis. Daugelis draugų klau
sė savęs: “Kas yra su partija”. 
Kiti vadino darbininkus tamsia,

trukšndnga gauja ir su pasipik
tinimu pasitraukė. Narių skai
čius ir veiklumas mažėjo toliau. 
Po to užėjo karas.

St. Louise susirinkusi kon
vencija priėmė karo programą 
ir pradėjo kovą prieš šalies da
lyvavimą pasauliniame, gaisre. 
Spargo, Simona, Russell, Walling 
ir Benson pradėjo šlyti ton pu
sėn, kuri jiehis seniai rūpėjo, 
apleido partiją ir daugiausia už 
pinigus nuėjo tarnauti kapitalis
tų klasei. Prasidėjo puolimai, 
apkaltinimai pylėsi kaip iš mai
šo, kalėjimuose atiskluVė neku- 
rie gabiausi darbuotojai. Karo 
histerija skleidė bailę šaly. Bai
mė apnyko daugybę draugų ir 
uždarė jiems lupas. Kuopos ny
ko viena po kitos. Ištisos valsti- 
jinės organizacijos tapo išnai
kintos, mažne visos^organizacijos 
pajiegos buvo pašvenčiama tik 
darbui ginti tuos, kuriems grėsė 
pavojus netekti laisvės, veikiant 
karo laiko įstatymams.

Karas pasibaigė. Tuo tarpu 
visose šalyse Rusų revoliucija 
uždegė vaizduotę daugeliui so
cialistų. Nauja propaganda ki
lo partijoj. Kairiojo sparno 
darbuotė gavo atsispirti, susior
ganizavo, paskelbė naują pro
gramą, patiekė naują braižinį 
Naujai Jeruzolimai ir pagarsino 
vienintelį tiesmuką programą 
tiesiam keliui į žadėtąją žemę.

“Taip teko atsitikti Rusijo
je”, sakė kairiasparniai. “Taip 
turi būti daroma čia ir visur

SIUSK PINIGUS
LIETUVON

Savo tėvams ir giminėms per Lietuvių Prekybos Bendrovę, kuri
v geriausiai ir teisingiausiai pinigus išmoka per paštą ir savo sky

rius. Pilna gvarancija ir po Valdžios priežiūra.
Laivakortes parduodam į Lietuvą, iš Lietuvos ir į kitas pasaulio

**<*>•' ’ * T’ „ FiUF '
Pafeportus parūpinant važiuojantiems į Lietuvą ir norintiems par

trauktam vynines iš Lietuvos Amerikon. »

Lietuvių Prekybos B-vės Šerai dar parsiduoda po $7
^Pinigus priimam ‘ padėjimu) į Lietuvos Tarptautinį Įlanką ir mo

kame 7% per metą. ' -
Legališkus patarimus suteikiame visiems dykai. Patarnavimas 

teisingas, mandagus ir greitas. , į *,?
Vidais reikalais kviečiame kreiptis šiuo adresu:

LITliUANlAN SALES 
CORPORATION

3 31 3 So. Halsted St. Chicago, Illinois
Tel. Yards 6062

Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 v. vakaro. Vakarais: Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
iki 9 v. Nedėliomis: nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po piet.

Kuriems arčiau, kreipkit.es i musų

BRIDGEPORT CHICAGO 
A. Bružas, 
3803 Auburn Avė.
BRIGHTON PAKK CHICAGO
A. Andreliuiias, 
4436 S. Fairfield Avė. 
Tel, Lafayette 5665.
CICERO, ILL.
B. B. Posauka, 
1422 So. 49th Avė., 
Tel. Cicero 5362

T0WN OF LAKE, CHICAGO;
M. J. Damijonaitis,
4559 S. Hermitage Avė., 
Tel.: Boulevard 7078.
WAŪKEGAN, ILLINOIS
A. J. Sutkus,
1817 So. Victory Street,
Tel. Waukegan 1806 R.
A. S. Precinauskas
760 So. Shcridan Road

Tel. Waukegan 1017 
PASTABA: Nekurie blogos valios žmonės leidžia paskalas buk pinigus siųstus per Lietuvos Pre

kybos Bendrovę reikia važiuoti atsiimti į Kauną. Tai yra bjauri melagystė. Pinigai siunčiami per 
Lietuvių Prekybos Bendrovę yra išmokami per Lietuvos paštus ir Bendroves Skyrius be jokio ati

traukimo. ' . V. M. STULPINAS, Managch

kitur. Šalin su artimiausiais 
reikalavimais, šalin su reformo
mis, į pragarų su demokratija, 
perorganizuokime partiją, pava
dinkim ją Jungtinių Valstijų 
Komunstių Partija, Trečiojo In
ternacionalo skyrium, panaikin
kime referendumą, paveskime 
visą galią Centraliniam Vykina
mam Komitetui, atmeskime po
litinę akciją, rengkimės prie 
ginkluoto sukilimo, ginkluokime 
proletariatą, nuginkluoki m ka
pitalistą, . įsteigkime proletaria
to diktatūrą.”

šilas prieštaringumas patapo 
galva-Nacianalėj Skubotoj kon
vencijoj, laikytoj Chicagoj rug
pjūčio 80 d., 1919 m. Kairiaspar- 
nis judėjimas pasitraukė nuo 
partijos dviem dalim. Viena 
grupė suorganizavo Komunistų 
Partijų, kita, suorganizavo Ko
munistų Darbo Partiją. Nespė
jo dar rašalas pždžiuti ant jų 
konstitucijų ir paraiškų, kaip 
kova prasidėjo tarp jų. Skilimas 
sekė po skilimo, sparnai vaidi- 
jos4 su plunksnomis, o plunksnos 
su spygliais. Jie sutiko tik vie
name dalyke, kad Socialistų Par
tiją, turi būti visai išnaikinta.
Benai k indam i Socialistų Parti

ją, jie nematė kaip jie naiki
na savė.

Nei viena šitų partijų nieko 
nenuveikė. Joms .nepavyko su
siorganizuoti tokiu didumu, kad 
butų verta paminėti. Jos neis
iu tūlojo spaudos. Ta menka 
propaganda, kurią darė su susi

rinkimų ir litefaturos pagalba, 
buvo šnypštuku. Po puolimų 
raudonųjų Naujųi Metų dieną 
1920 hl, kiek jų buvo greitai iš
nyko; menki likučiai susiėję su
organizavo slaptą organizaciją, 
Jungtinę Koi/iunistų Partiją iš 
mažos dalies tų, kurie priklausė 
Komunistų ir Komunistų Darbo 
partijoms.

(Bus daugiau)

J. P, WAITCHE9
LAWYĖR Lietavys Advokatas

Dienomis: RootA 51f — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6096 

Vakarais: 10786 S. Wabash Ava.
TelJ Pullman <877.

* e r ojo G'duolu užlaiko v
sveik/ita,

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosuli.

Yra jio tikrai pavoingi ženklai Ne
doras Ilgas su tolin sekančiais pa- 
•Skmiais tankiai gali būti prašalin
tas turent tam tikrus vaistus.

»Severa’s 
Cough Balsam

(Severo Balzamas nuo kosulį) 
doda ilgai viešpatauti parastam 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, palengvin sukepi- 
mo, pradeda skrepliavimą ir padara 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 25 ir 
60 centai.—Severa’s Coid andGrip 
Tablete (Severo Plyškelei nuo Per
sišaldymo ir Oripcs) sulaiką persi
šaldymu nedodant jam išsivystyti. 
Kaina 50 centai. Visose Aptiekose.

Ar gavote Severo Kalendorių 
1922 metams. Galema jįjį gauti 
dykai pas savo Aptieks r io, arinuo

W. F. SEVERĄ CO. f 
CEDAR RAPIDŠ, IOWA

Skyrius:
RO.SELAND, ILL. 
J. Ramanauskas, \'| 
10808 Michigan Aye., ' < ,♦ 
Tel.: Pullman 974.
KEN0SHA, WISCONSIN 
J. TrakŠelis,

į 464 N. Sherldan Rd., 
R0CKF0RD, ILLINOIS 
P. Kutro, 
1012 S. Main St., 
Tel. Main 1726.

ii
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BMANUFACTUPER5
PATCNT C0 Į

roR^ 520 FIF7H AVĖ 
NEW YORK

Parašyk jei įdo
mauji ar dirbi 
prie išradimų. Pa 
nškinimas veltui.

NAUJA 
TIESI KELIONfi MONTREAL 

IKI DANZlOO.
Pagabiausis susinešimas su Pilava, 

Kaunu iry Karaliaučium.
VISA VANDENIU KELIONB 

BE PASIVftLAVIMO, 
. BE PERSftDIMO.

i* Dideliais, smarkiais ir populiariais 
laivais “Scandiuavian”, 12,190 toną ir 
“Corsican” 11,500 tonų.

Šie garlaiviai sustos prie HARVE 
ir SOUTHAMPTON.

KAINOS IKI DANZIGUI pigiau
sios kabinete ..................  $200.00 >
Trečios klesos............................$110.00

Kaina iki Pilavos.
Trečia klesa......................   $135.00

'Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
Railway Trafike^agentaa

40 N. Dearborn St., Chicago, Iii.

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
LYTIŠKAI NUSILPNĖJUSIEM

VYRAMS.
Prisiųskit mums tik 50c

Lytiškai nusilpnėję vyrai, kaipo 
nervuoti, išgyja ant visados. Išsigy- 
dysit vartodami NOVO. Todėl, ir ga
lima pavadinti stebėtinu, kuris jau 
tūkstančius išgycįė lytiškai nusilpu

sius vyrus. Jei vargina nerviškas 
nusilpnėjimas, jei nustojęs vyriškumo, 
jri turite melankoliją, šaltas rankas 
ir kojas, galvą skauda, skaudėjimą ar
ba vidurių užkietėjimą, iš priežasties 
paeina baisus sapnai ir abclnai kas 
tik apsireiškia žmonėse. Kaip pasi
naudojo kiti, tai pasveiksit ir jus nau
dojant NOVO. Tą būdą vartojant, 
trumpame laike tapsite tvirtu, sveiku, 
laimingu, jei tik laiku vartosit. Pa
vyzdžiui, kad pertikrinus jus tuomi, 
pasiųsime NOVO ir tikrai persitikrin- 
sit pasiųsime VELTUI tiek, kad pil
nai užteks ant .15 dienų, jei tik pri
siusite pavardę antrašą ir 50c. pašto 
ženkleliais arba pinigais apmokėji
mui persiuntimo lėšų. Meldžiu at
kreipti atidą, kad tai ne yra per ma
žas pamėginimui pakelis, užteks ant 
15 dienų, šis pasiūlymas yra ant ap- 
rubežiuoto laiko. Parašykit mums be 
vilkinimo, paminėdami laikraščio var
dą, kuriame matėme šį paskelbimą, o 
mes išsiųsime minėtas gyduoles tuo- 
jaus.

NOVO COMPANY
Box 33, Dept. 48, Brooklyn, N. Y.

^DR.HERZMAN^1
Iii RUSUOS

P«r»lklll 8411 įf. «*l*tf>d SI. 
»• JU. > 8* HabUi Si

rasta kaipo patyrąi odytojū, vM- 
n»u Ir aknieriB.

Gydą aitriu ir ehtasilku Hga 4 
vyra, motorą Ir vaiką, P«<al »** 
jautrias metode X-Ray Ir Ktakta 
alaktros prietaisaa.

Ofisas ir Labaratorijai IMI V. 
18th St., netoli Plak St.

VAIiANDOSt Saa 18—11
Ir aue 6 1M 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Dana) 
| 8110 arba 857
Į Maktindai Drazil
1 958 - Drovai <186 
8818 S. Halsted SiGYVENIMAS:

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

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

TSmykite sekamas kainas:
\Overkotai po : $5,$10, $12.50, $15, 

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

$30 4r $35.
Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeiginės ir darbinės ke

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikė^ - vežti kitur, mes norilne iš- 
pardu .įteikite aiiksti ir pasirin
kite ko: h u dar visko yra. Užsigane- 
dinimas gvarantuojamas. Įsteigta 
1902.

Atd'.r kasdieną Iki 9 va). Ned. Ik) 
6 vak. ,

S. GORDON.
1415 So. Halsted St.

K. GUOIS
* ADVOKATAS

Miesto ofisafi
127 N. Dearborn SU, Room 1111-U 
Tel. Central 441L Va), nuo (MJ

.. Gyvenimo vieta: 
M23 HahUd SL

Valandos: nuo 6 lld 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarrinbą br 
ketvargą. NadMioms nuo 9 CM 11 r. :

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

8201 W. 22ud SU kerti Leavitt SU 
Telephone Canal 2552.

Valandosi < Ud 6 pp plot, ir ana 
7, iki 9 vakare.

Vade visokiu bylu, viauoaa 
Urisnajose. Ekzcmlnavoja Abatrab- 
tus, ir padirba viaokiua Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Karmas ir Bianhra. 
Skolina Pinigus ant pirmo merge- 
Ilaus ant lengvą iiiygą.

V. W. RUTKAUSKAS’ 
Advokatas

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

Vak. 812 W. 33 St^ Chieago.
Tel.: Yards ,4681.... x rr

S. W. BANES 
ADVOKATAS

7*14 9 A. M. M I E K
1811 Rector B«ildin<

79 Weat Monree Street, CNcage. 
Phone Central 2568

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yarda 1615. VaL: 6 Ud • vok.

Tai, Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI

Lietuvis Advokatu 
Kambaris 806, Home Bank Bldg. 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avaa 
Ofiao yal.i nuo 9 iki 6 ir 

iki » vakaro.V—.—. i į ,

I
Tel, Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

f Ofisas vidurmiestvj.
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
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AR VIENAS SKYRIUS
Naujienų T0WN of LAKE Skyrius

Atsidaro ir pradės veikti šiandien

Utarninke, Vasario 7d., 1922
10 valandą iš ryt

1614 W. 46th St., (prie Ashland Avė.) T ei. Boulev

Naujienų Town of Lake Skyrius atliks sekamus reikalus: .
Priims pinigus siuntimui Lietuvon; (T
Išdavinės čekius ir perlaidas;
Pardavinės Laivakortes;

I ■ 1 '

Pardavinės Knygas; -
Pardavinės Naujienas ir prižiūrės jų platinimą;
Priims apskelbimus, spaudos darbus ir atliks

kitus reikalus. .

Siuskite per
NAUJIENAS
Pinigus
Lietuvon

To prašo Lietuvos 
žmonės ir taip 
pataria Lietuvos 
Bankai.

Naujienos įsteigė ir atidarė savo skyrius ant Bridgeporto fr ant Town of Lake tuo tikslu, idant geriaus 
patarnavus visiems Lietuviams, kurie gyvena pietinėje Chicagos dalyje, kad siunčiant pinigus Lietuvon ne
reiktų toli važiuoti. Lietuvos Bankai pageidauja, kad pinigų siuntimas iš Amerikos eitų tik per tokių įstaiga 
kaip Naujienos, kadangi Naujienos geriausia atlieka savo užduotį; kadangi Naujienos visuomet turi djdelį 
pinigų balansų Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke, kas užtikrina greičiausių pinigų išmokėjimų be. abejbnių 
;r atidėliojimų. Idant užganėdinus tų teisingų Lietuvos pageidavimų ir davus visiems lengyiaus pasinaudoti 
Naujienų patarnavimu, Naujienos atidkrė savo skyrių ant Bridgeporto, o dabar atidaro ir Town of Lake ?
Skyrių. ' ■ • • ' • ■ '

Iš NAUJIENŲ TOWN of LAKE SKYRIAUS pinigai^ Lietuvon taipjau išeis ne 
ilginus kaip j 2 vai. nuo jų priėmimo. Nės tai yra Naujienų taisyklė

Town of Lake lietuviai širdingai kviečiami atlankyti Naujienų 
Town of Lake Skyrių adresu 1614 West 464hSt.

Su pagarba, “NAUJIENOS”.
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koje — darydami sutartis 
ir steigdami pastovias 
jungas.

Naujas papa

są-

Nauju Rymo katalikų 
bažnyčios galva tąpo išrink
tas Milano arkivyskupas, 
kardinolas Archįlle Ratti; 
žinoma, italas. Nors sako
ma, kad papa esąs skiria
mas pagal dvasios šventos 

1871 1Bd*r *** ** I nurodomą, bet kažin kokiu 
__________ ‘ ________ budu visuomet išeina taip, 
Kauįlenoi aimi kasdien, liakiriant kad tiltkamU į ^Kristaus 

ipė<linio’’ vietą- visuomet pa- 
Hk — Telafonaai RMMvalt 85ML Isirodo tiktai italų tautoj 

žmogus.
•' Naujasis papa priimsiąs 

“Pijaus XI” vardą. Pasi
rinkdamas šitą vardą, jisai

btlVO 
pa- 

pasi-

Entered
March 17t

UWmok«jim® KriMl
Chlcagojt — paltu

Metami i ■ ,.,1,1, m, ■». »■ ibiu, J8.B0
Pusti (Ati ................    4.50
Trim* minėdama -L - - - - L25
Dviem minėdama L L - 1.75 
Vienam minėtini------- 1 JO

parodo, kad jisai kętina 
daugiaus eiti papos Pijaus 
X, negu Benedikto XV pė
domis. Jisai, vadinasi, ne
pritaria tik-ką mirusiojo 
papos politikai kompromisų 
su pasauline valdžia.

Kardinolas Ratti 
pirmutinis 'Vatikano 
siuntinys (nuncijus)
liuosavusiojoje Lenkijoje; 
todėl galima manyt, kad ji
sai yra geras lenkų priete- 
lis. Lietuvai, kuri turi stip
rių klusnių Rymui dvasiški- 
jų, šita aplinkybė nelemia 
nieko gera. Jeigu musų 
kunigai jau pirma simpati
zavo Lietuvos unijai su Len
kija, tai dabar jie’ gal ims 
stačiai tempti Lietuvą Var
šuvon. . ų ‘ ,

DMcagoje — per BeUatojifl
Viena kopija . , , , 
Savai tai 
Minėsi ui ■*—r

Airijos Ateitis
|7.00 
4.00 
2.00 

, 1.50 
- .71

Metama - , T -r-t -r .» t 
Pusei meti . L ■ ■» 
Trims mėnesiams ,, - > ■ 
Dviem minesiama t . 
yianem minesiei r , f ,

Bietuvon ir kitur uisientwMfl 
(Atpiginta^

Metama _________ . -m- x T |8.4U
Pusei meti ----------  4^fl
Trims mėnesiams - j--------- 2.25

Pinigu* reikia riųati paltu Mensy 
Orderiu, kartu au uieakyme.

I ............... 1.............. I Į III * I|Į

K. Kautsky •,
[Iš naujos jo knygos “Airija”]

Kapitalistų 
valdžios susitarė. 

» _____ __
Washingtono konferen

cija vakar pasibaigė. Ji vi
sai nedavė to, ko laukė tūli 
optimistai, — nusiginklavi
mo. Bet ji toli gražu nepa
liko be vaisių. ’ i
'Stipriausiosios pasaulyje 

valstybės padarė sutartį 
Washingtone dėl gjnklavi- 
mo^i apribavimo jurose, dėl 
santykių tolimuose Rytuo
se, dėl Kinijos padėties ir 
tt. Ta sutartis duos galimy
bės joms ateityje sumažinti 
ginklavimosi išlaidas ir A- 
miai plėtoti savo biznį.

Jeigu didžiosios valstybės' 
butų toliaus vedusios savo 
politiką užsieniuose taip, 
kaip ji buvo vedama ikf šiol, 
tai neužilgio buįų neišven-1 
giamai 
mimas.
vojus ypatingai būvą didelis 
tarp Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir Japonijos.

Savo politikoje, taip pat 
kaip ir biznyje, kapitalistai' 
tolyn vis labiaus eina nuo 
laisvos konkurencijos prie 
susivienijifno. Biznyje jie 
prašalina tarpusavinę kovą, 
tverdami trustus, o politi-

ulęs tarį) jų susirė- 
To susirėmimo pa*

Visų šalių socialistai nuola
tos sekdavo su didžiausia už
uojauta airių kovų prieš savo 
prispaudėjus. Marksas ir En
gelsas reikalavo ne tiktai Vo- 

Įkietijo® ir Italijoj tautinio su- 
I sivienijimo, o ir savarankišku
mo Lenkijai, Vengrijai ir Airi
jai. Vasario |5 d. 1882 metais 
Engelsas parašė man laiškų 
Lenkijos klausimu, kur tarp 
kitko randasi toks sakinys:

“Mano yra tokia \rtiomonė/ 
kad šios dvi Europos tautos 
turi ne tiktai teisės, o ir pa
reigos būti pirma nacionaiės, 
negu internacionalės: airiai 
ir lenkai.“
Apie vengrus čionai jau dau

ginus nebekalbama. Jie įgijo 
nepriklausomybę 1867 metais, 
bet kartu su tuo jie neteko ir 
visos savo reikšmės Europos 
revoliucijai. Vengrų reakcin
goji arklio koja kyšojo gana 
aiškiai jau 1882 m. Tiesa, tuo
met dar niekam negalėjo atei
ti į galv^, kad jie, kaipo Kas- 
suth’o įpėdiniaį susilauks to
kio valdono, kaip Horhty.

Jeigu Marksas ir Engelsas 
galėtų matyti dabartinę nepri
klausomų Lenkiją, tai juodu 
žųirėtų į jų taip pat labai prieš
taraujančiais jausmais.

Šitų dviejų kraštų reikšme re
voliucinei Europos demokrati
jai buvo tame, kad juodu su
darė vienintelę aktingų jiegų

slėgė, vienas prieš Habsburgų, 
antras prieš caro autokratijų. 
Bet šita pasipriešinimo jiega, 
kuri kartais ėjo kylančiosios 
demokratijos naudai, rėmėsi 
ekonominiai reakcingųjų klase, 
bajorais, visų-pirma skaitlin
gais smulkiaisiais bajorais, jun-

savo nuo išorines priespaudos,

Šimto Nuošimčių
Patrijotas
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Po nuolatinės agitacijos radikalams pavy
ko įtikinti teisėjų paleisti Mąkormiką ir kitus 
stpnokslinipku^/kiekvienų po penkių šimtų tuk
siančių dol^čių laidu. Tas baisiai surūpino Pet
rų, nes jam buvo aišku, kad kišdamas Raudo
nąjį į kalėjimų padarai jį kankiniu' kitiems 
Raudoniesiems, padarai jį žymiu visai bendruo
menei ir kada jį palcį<U» tuj jo kalbos ir agita
cija dešimts kar.tų veikia dauginus negu pirmą. 
Ajba reikia agi ta tori užlaikyti kalėjime, arba 
į kalėjimų jo visai nekišti. Bet teisėjai to nema
tė — jų galvos buvo pilnos visokių teisėtumo 
niekų ir jie Dovydui Andriui ir kitiems Raudo
niesiems teisininkams leido save perkalbėti. Her
bertas Aštonas. ir kiti socialistai taipgi tapo pa-' 
Ihlosuoti po laidąis; “Klarionas” vis dar buvo 
leidžiamas ir atvirai pardavinėjamas gatvėse.

gyvuo-tai jie tuojaus išvystė 
jautį juose žiaurumų prieš nau
jas kylančiąsias klases, ypatin
gai prieš proletariatų, kartais 
ir prieš kapitalistus, kurie 
tuose kraštuose susideda dau
giausia iš žydų ir kuriuos jie 
plėšią,' jeigu tiktai jie nenusi
lenkia jų valiai.

Kaip Lenkai ir Vengrai, taip 
ir Airija yra atsilikęs agrarinis 
(žemdirbių) kraštas. Tiesa, 
nepriklausomybė čionai sutei
kia viešpatavimų ne tautinei 
bajorijai, o kitai agrarinei kla
sei, ūkininkams; bet jie taip pat 
nesupranta ir neapkenčia nau
joviškųjų, miestų gyventojuose 
vyraujančiųjų klasių, kaip ir 
junkeriai.

Inteligentai niekur nebuvo* 
atskira klasė su nuosava klasi
ne politika.. Jie visuomet veda 
kitų klasių politikų. Laisvoje 
airių valstybėje jie bus dau
giausia agrarinių interesų reiš
kėjai. Jau ir lįgi šiol jie jieš- 
kodavo savo idealų ne ateityje, 
o praeityje, ir jų vaizduotė 
piešdavo juos <■skaisčiausiomis 
spalvomis.

Pinigai iš Amerikos * paliaus 
plaukę, kadangi Airija, gyve
nanti taikoje su Anglija, nebe
bus įdomi airių išveiviams 
Amerikoje. Naujas pajamų 
šaltinis atsiveria Airijos inte
ligentams valdžios įstaigose, ki£- 
rios dabar tenka į airių rankas. 
Kaip visas kraštas, , jo parlar 
mentas ir j
šita biurokratija bus reakcinga.

Tie inteligentai, kurie šitose 
apystovose stos už naujoviš
kąsias idėjas, 
pasipriešinimo

valdžia, taip ir

ras gižiausio 
ūkininkuose, 

dvasiškojoje ir biurokratijoje. 
Jų padėtis ilgų laikų bus su\iki. 

Tas pat reikia .pasakyk apie 
proletariatų. Iki šiol jo socia
lizmai buvo labai ątžagareiviš-

ko pobūdžio. Beriino “Sočiai- gailėtis savo užuojautos nepri- 
demo-kratas“ gruodžio 21 d.
1921 m. perspausdino iš Ame
rikos “Nadon“ stijlaipsnį, ku
riame Frank T. Walsh piešia 
airių darbininkus. Jisai tvir 
tina kad:

“Airijoje šiandie yra inte- 
ligentingiausias, žymiausias 
ir geriausiai susivięnijęs dar
bininkų judėjimas pasauly
je.“
Bet kudmet pažvelgi arčiau 

į šitų kuklųjį savęs įvertinimų, 
tai randi, kad3vyriausioji jie
ga, kuri varo tų įžymų judėji
mą, yra žemės badas. Samdo- 
masai darbininkas trokšta pa
tapti savininku-ukininku.

Kad mes matytume, ktfip 
augštai.stovi Airijos darbininkų 
judėjimus, Watsh pasakoja 
mums apie vieną airį darbi
ninką Dubline, kuris pibetinio 
karo metu kovojo respublikos 
armijoje. Nėra abejonės, kad 
šito vyro energija, atsidavimas 
ir pasišventimas padarė jį į- 
žymiu kovotoju. Bet jo socia
lizmas reiškiasi ypatingoje 
šviesoje, kuomet mes girdime, 
kad:

“Jisai statė pavojun savo 
gyvastį dieną ir naktį, visuo
met' turėdamas prieš akis 
vaizdų... farjnos' ' Wick- 
low’e.“
Jisai, mat, buvo kilęs iš 

Wicklow kauntęs (pavieto )L 
Jo idealas buvo įgyti tenai ūkį. 
Negalima sakyt, kad tai butų 
panašu į šių dienų socializmų.

Žemes badui, kuriuo pasižy
mi Airijos darbininkai, nėra 
vilties būt patenkintam laisvo
je airių valstybėje. Kas iš to, 
kad apskaitoma, jogei Airijos 
žemė galinti išmaitinti 20 mi- 
lionų žmonių.

Politinė nepriklausomybė ne
perkeis to fakto, kad ganyklų 
ūkis ir mėsos bei pieno gami-i 
nimas Anglijos rinkai yra pel- 
Iblgiausioji žemės ūkio forma 
Airijoje. lai duoda mažai 
progos žymiai padidėti uRių 
skaičiui. Bet darbininkai, ku
rių stengiasi pataisyti savo gy
veninio sųlygas mieste politi
ne ir ekonomine kova, dabar 
jau turės ręikalų ne ,su Angli
jos valdžia; kuriai tenka labai 
atsižvelgti į galingų savo pro
letariatų; laisvoje valstybėje 
prieš juos stovės grynai agra
rinė valdžia, kuri galės priešin
ti^ 
ma

klausomajam Airijai, kaip ir 
savo simpatijų kovai dėl veng
rų arba lenkų nepriklausomy
bės.

Tautiniai prislėgtam krašte 
klasių priešingumus labai leng
vai uždengia ir užtemdo tau
tiniai priešingumai. Airijos 
darbininkas tiktai tuomet tei
singai supras savo klasinę pa
dėtį ir pasidaryt prieinamas 
tarptautiniam socializmui, kuo
met valdžia, kuri stovi prieš jį, 
kaipo viešpataujančiųjų klasių 
reikalų vedtįja, susimes ne iš 
anglų, o iš savo krašto žmo
nių. Tuomet taip pat išnyks 
ir jo nepasitikėjimas Anglijos 
darbininkais ir galės išsivystyti 
gilt'snis jausmas solidarumo 
su jąjs.

Laisvoji valstybė, kuri ves 
savo, muitų ir prekybos poli
tikų, galės,' be to, geriaus pa
remti ir airių pramonės plėto
jimąsi, negu svetima valdžia. 
Tiesa, šituo žvilgsniu nereikia 
turėti perdaug didelių vilčių, 
nes Airijos ūkininkas greičiaus 
gabensis pigių pramonės dirbi
nių iš Anglijos, negu mokės 
augštas kainas už savo “tėvy
nės“ prekes. Ūkininkas anaip
tol nėra pramones muitų ša
lininkas, ypatigai jeigu jisai 
gabena į užsienį savo produk
tus.

Bet savarankiškoje Airijoje 
vistiek atsiras šiokia-tokia pra
monė, ir ji prisidės prie tol, 
kad Airijos darbininkas pakeis 
savo agrarinius idealus stam
biosios pramonės darbininkų 
socializmu.

Ir Šis Ir Tas

Apie Lietuvos Universitetą

Kau- 
tepa-

lietu-

miėstų darbininkų -mažu* 
► daug stiprinus.
lu lemiančius paskutinį me- 
ėbvos dėl Airijos nepriklau-

Lietuvos Universiteto idėja 
užsimezgė dar 1918 metais, vo
kiečių okupacijos laikais. Dar 
tada Vilniuje posėdžiaujanti 
Valstybes Taryba apsvarstė ir 
priėmė Universiteto statutų. 
Greit po to, dėl karo įvykių, 
laikinoji Lietuvos vyriausybė 
buvo priversta persikelti 
nan, ir Universiteto idėja 
si liko vien popieroje.

Universiteto kurines
vių visuomenės sąmonėje bu
vo ankštai surištas su politi
nėm. tautos aspiracijom, su 
Vilniaus atvadavimu. Ir gan il
gų laikų niekam neatėjo į gal
vų mintis kurti Aukštųjų Mo
kyklų kur kitur, ne Vilniuje. 
Tačiau gyvenimo butenybė pri
vertė kurti Kaune mokyklų, 
kuri galėtų bent laikinai pava
duoti Universitetų. 4

1920 metų pradžioje sun
kiausiomis aplinkybėmis įsistei
gė Aukštųjų Mokslų Draugijos 
Kursai, kurie buvo sveikinami 
kaip Universiteto pradžia.

. Atgavud tais, pačiais metais, 
rudenį, Vilnių, tuojau buvo vėl 
imta rūpintis Universiteto kū
rimu Vilniuje. Deja, Želigovs
kio įsiveržimas vėl sutrukdė 
pradėtų jį darbą.

Nerami 1920 metų pabaiga 
nedavė galimybės veikti taipgi 
A. M. D. Kursams. Antras kur
sų semestras (mokslo pusme
tis) prasidėjo vos 1921* m. pra
džioje.

Pagalios lietuvių visuomenė 
įsitikino, jog musų byla su 
lenkais gali užsitęsti ilgesnį lai
kų. Ima bręsti mintis ~ kurti 
Universitetų Kaune, nelaukiant 
kovos su lenkais galo, kad vė
liau, atgavus Vilnių, perkėlus 
jį tikrojon Lietuvos sostifiėn. 
A. M. D. Kursų Taryba ima 
uoliai ruoštis prie Universiteto 
kūrimo ir birželio menesyje, 
sudarius Universiteto statuto 
projektų, įteikia jį kvietimo 
Ministerijai. A. M. D. K. Tary
bos daromiems žygiams su en- 

visuoiųene,

tų
somybės tapo kurnėtos vyriau
sia ačiū en,ergijąį ir pasišventi
mui jos proletariato. O betgi 
gręsia pavojus, kad valstybi
ne nepriklausomybė šitam pro
letariatui pradžioje atneš ne 
pagerėjimų, bet pablogėjimų jo 
padėties.

To neveizint, buvę reikalin
ga, kad proletariatas dalyvautų 
kovoje dėl tautinio pasiliuosa-
vimo. Ir tarptautiniam sočia- Į<tuziazmu pritaria 
lizinui taip pat nėra reikalo ypač studentija. Griežtai parei-

kalauta, kad valdžia nieko ne
laukiant kurtų Universitetą.

Tik rugpiučio mėnesyje švie
timo Ministerija pradeda rū
pintis Universiteto Reikalais. 
Del savotiškų motyvų ji nusis
tatė iš pradžios testeigti tik du 
fakultetu: teologijos ir socio
logijos. šie fakultetai turėjo 
būti įsteigti dar rudenį.' Toks 

Šv. Ministerijos nusistatymas 
sukėlė didelį bruzdėjimą stu
dentų ir šiaii> jau visuomenės 
tarpe. Iš visų pusių pasipilta 
protestai ir reikalavimai *kurti 
Universitetų bent su tais fakul
tetais, kurie jau yra užbrėžti 
A. M. D. Kursuose. Tų reika
lavimų spiriama, o gal dar at
sižvelgdama į kitus, politinius, 
motyvus, vyriausybė sutiko įs
teigti taipgi dar medicinos fa
kultetą. Kiek vėliau vjriausy- 
bes nusistatymas vėl pakitėjo: 
ji sumanė atidėti Universiteto 
steigimų 1922 metų pradžiai, 
bet užtat įsteigti visus fakul
tetus, užbrėžtus A. M. D. Kur
suose, būtent: Medicinos, Gam
tos, Fizpo-Matcmatikos, Teeh- 
nikos, TTnųrfitarinį, Teisių, o 
taipgi Teologijos fakultetų, ku
rio A. M. D. Kursuose nėra.

Dabarties Universiteto statu
to projektas svarstomas Stei
giamajam Seime ir jau priim
tas dviem skaitymais. Krikš
čioni ų-deimokra tų frakcija de
da visas^ savo pastangas, kad. 
padarius Universitetų kiek ga
lint, katalikiškeshį. Jos įneša
mos į statutų ir priimamos pa
taisos žada suteikti Universite
te pirmenybės teologams, žada 
mokslui katalikiškų apinasrį 
užmajiti. Univ. statuto svar
stymas eina paskubom. Mat 
kr.-dem. frakcija skubinasi ap
sidirbti, kol visuomenė nesusi
griebs pakelti triukšmo.

Universiteto statutas mano- 
nia priimti dar prieš Kalėdas^ 
Universiteto atidarymas tiki

masi švęsti kitų metų sausio 
mėnesyje. —Jul.

Kaunas, * 
1921, gruod. 17d.

Žmonių Ijj’olybe ir kapitali
zmo sistema neatliepia viena 
kitai. Taip pat godumas ir gai
lestingumas.

Kapitalizmas sustato žmo
nes vienas kitam už gerklių 
kibtis. Socializmas savingumo 
reikalus pakeis bendrais reika
lais ir tuo bus panaikinta šuns 
šunies plovinio priežastis. Tai 
bus tikroji civilizacija.

Iš kiekvieno Jung. Valstijų 
išleisto dolerio aštuoniosde- 
šimt keturi centai eina apmo
kėjimui karo skolų ir prisiren
gimui prie karo.. Ir žmonės tu
ri duoti pinigus. Tai yra ar
šiausias ir blogiausias mokesčių 
būdas.

Pasak Rogero Babsono karas 
pamokinęs darbdavių klasę 
plačiosios propagandos paslap
ties ir galybės. Dabar, kada 
mes turėsim kų parduoti 
Amerikos žmonėms, mes žino
sime kaip parduoti,“ sako jis. 
Taip, ir taipgi . žinosim kaip 
žmones parduoti.

Pasak generolo “Sušaudyk- 
ar-išsiųsk-juos“ Woodo Filipi

nai dar nopriaugo iki savival
dybės. Bet jie turėtų būti 
priaugusiais iki to laipsnio, ku
rį mes turime šitoj šaly, kur 
žmonės tiksliai numaršuoja 
pas balsuojamųjų urnų ir klu
sniai balsuoja už savo prispau
dėjus.

Kapitalizmas, pakėlęs galvų 
iš savo žmogžudybių, gašlių 
pcrskirų, skandalų, badančių, 
suktybių, išnaudočių, monijimų 
ir ištisinių žmonių žudynių, ro
do purvinu kaltinimo pirštu į 
socializmų ir sako, kad tai bu
sianti žemo laipsnio visuome
nė. Kiekvienas, kuris stoja už 
švarių ir teisingų visuomenę, 
pasakis, kad tokis sakymas yra 
begėdiškas. Netoli ta die
na, kada “kvailinti visus žmo
nes visuomet“ nesiseks.

Trys moters visuomenės 
darbuotojos netesėjo išlaikyti 
Minimum algos komisijos tai
syklės išmėginimų Massachu- 
settse, nustatančios, kad mergi
na darbininke gali pragyventi 
su 78 centais į dienų. Nei viena 
jų negalėjo išlaikyti šito išmė- 
'ginimo; jos sako, kad galima 
palaikyti gyvastis, bet ne gy
venti. Komisija tvirtino, kad 
darbininkei užtenka mažiausios 
algos $12 į savaitę.

Žemdirbystės 
Wallace andai 
Bostone, pasakė:

“Mes ateiname prie (o laiko
tarpio, pStsiėkiam kiekvienos 
šalies, kur mes turim nusprę
sti, ar reikia mums eiti linkui 
,pilno, save išlaikančio tautinio 
gyvenimo, kur .butų nustatyta 
teisinga pusiausvira tarp pra
mones ir žemdirbystės, ar

sekretorius 
kalbėdamas

Nors jis nedrįso daugiau priešintis karui, bet 
jis dėjo kiekvienų nemalonų dalykėlį, kokį iik 
jis galėjo sugriebti, apie “milžiniškų prekybos 
korporacijų“, vadinamų Anglijos valdžia, apie 
“traneuzų bankininkus” ir italų imperiajistųs.” 

ir In- 
vokie- 
visuo-

traneuzų nankini
Jis šaukė demokratybės Ąirijąi, Aigiptui 
dijaj rr begėdiškai gynę bolševikus, tuos 
čių šalininkus sąmokslininkus ir moterų 
meny tojus.

• Tatąį Petras pradėjo rinkti daugiau 
mų prieš “Klariono“ redakcijų ir aidoblistus. 
Ir ve jis nusidžiaugė perskaitęs gerų žinia, kad 
valdžia visoj šaly suareštavo apie du šimtu ai- 
doblistų vgdų iy nacionalinius socialistų vacįųs 
ir visus juos rengėsi teisti už sumoksiu. Po to 
įvyko nagrinėjimas Makormiko, Hendersono, 
Guso ir kitų bylos; vienų rytmetį Petras net iš
sižiojo nuo nusistebėjimo, paėmęs savo laikraštį 
“Times“ ir perskaitęs pirmame jo puslapy di
delėmis raidėmis žinių. Vienas dinamitinio su
moksiu vadų, Džiovas Angelas perėjo valdžios 
pusėn! Jis papasakojo Apskričio Teidutojui ne 
tiktai, kų jis pats veikė sąmoksle Nelsono Aker
mano namams išdinamituoti, bet ir viską, kų 
kiti veikė — kaip dinamitas buvo gautas ir su
taisytas ir kokiems įžymesniems bendruomenes 
piliečiams Nelsono Akermano likimas gręsia! 
Petras skaitė kvapų sulaikęs ir, kada perskaitė, 
atvirto savo, lovoj ir ėmė garsu juoktis. Utikro,

įrody
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tai buvo šposas! Petras sutaisė falA’ikaciją ant 
Gofės vyro, bet Gofė, žinoma, negalėjo siųsti į 
kalėjimų savo žmogaus; todėl jis lėkio jam pe- 
re/ti valdžios pusėn ir už jo papasakojimų apie 
kitus visai jį paliuosavę!

Teismo kalęnįdoriai daba n buvo pilni šni- 
pybės bylų; ramybininkai kunigai buvo teisiami 
už pamokslų sakymų, darabininkų vadai už 
stiT.ikų šaukimą; Lygos privatinei kareivybąi 
priešintis nariai su jų mokiniais, šlapikai su ne- 
paranguoliais, kvakeriai, aidoblistai, socialistai 
ir rusėlistai. Kelios bylos buvo negrinėjama vi
suomet i^ mažne prie kiekvienos Petras buvo 
prikišęs savo pirštus; Petras tolydži'o buvo šau
kiamas tai įrodymų duoti, tai teisybininkų ištir
ti, tai sutaisyti kų prieš teisinamosios pusės liu- 
dininkų. Petras kiekvienoj Kylųj turėjo likimo 
siūlų sayo rankose ir kiekvienas nuteisimas bu
vo jo paties pergale. Kadangi nuteisimų netru
ko, tai Petras pradėjo vėl kaisti patriotiniu karš
čiu ir ątminimas apie dNelę 
Kraterį liko toli užpakaly.

įe Nelę Dulinaitę bei Tedų 
Kada Makas ir jo 

draugai diiiamilinihkai tapo nuteisti diMdešim- 
čiai metų kalėjimo, tai Petras jautė atsipirkusiu 
už visas savo nuodėmes ir nedrąsiai Magivnci 
priminė, kad pragyvenimo/brangis‘tolydžio eina 
aukštyn ir kad jis laikėsi savo žodžio nemerkt 
į moteris per šešis mėnesius. Magivnė susimylė-

jo ir jo alga jam buvo pakelta iki trijų dešimtų 
dolerių į savaitę.

‘ LXX. s

BET Petro pasakymas Magivnci nebuvo raš- 
meniniai teisingas. Jis merkė ne vienai mo
terų, tik kliūtis buvo tame, kad nei viena ne

merkė jam. Pirmiausiai jis darė draugingumo 
žingsnius prie Marės Jankovičaitės, kuęi buvo 
linksma ir nebiauri sau; bęt Mąrės mintys, ma
tomai, buvo nukreiptos į Makormikų kalėjime; 
o paskui po Babo Ogdeno pačiupinčjimui jos ji 
turėjo eiti į ligoninę ir Petrui nesinorėjo turėti 
reikalo su pabėgėlė. Jis getinos kitoms Raudo
nosioms merginoms ir jis tartum patikę joms; 
jos laikė jį geru draugu, liet kaj-lcodel Magivnės 
“laisvos meilės” teorijų nepripažino. Todėl Pet
rus ryžęsi susirasti sau tokią maginą, kuri nė
ra Rąųdona. Retkarčiais butų šiokia tokia per- 
njaina, butų juokų. Pas Raudonuosius retai rasi 
juokų — jie smagumų randa tame, kad užsida
ro kambary vieni ir niurzgia tarptautinę, 
raudonąja vėliavų patyloms, kad policija 
girstų.

dariusios, mes turim pašvęsti 
savo žemdirbystę miestų staty
mui, palikdami musų maistų 
gaminti ne savarankiems ūki
ninkams, o vyrams ir moterims 
kaimiečių tipo.“

Ūkininkų gal neteks vadinti 
nei kaimiečiais, nes sprend
žiant iš to proceso, kuriuomi 
jie dabar yra varomi ožio ra- 
gan, žemdirbiai tuojaus atsi
durs blogesnėj padėty negu 
kaimiečiai, ar net vergai. Jie 
bus peonais, arba prasiskoli
nusiais vergais.

________

(Bus daugiau)

arba 
neiš-

Philadelphijoj dabar yra 
mušama naujas sidabrinis do
leris, vadinamas “taikos dole
ris.“ Ant antrojo pinigo šono 
yra ant kąlno viršaus stovinčio 
erelio paveikslas. Ties ereliu gu
li alyvos šakelė, simbolinanti 
*Washingtono konferencijų. Už
pakaly kalnų spindi naujos ga
dynės saulės spinduliai. Lais
vės dievės nauja galva su žo
džiais: “Liberty“ “In God we 
trusj,” yra ant pinigo pryša- 
kinio šono.

SKAITYKIT IR PLATINKI!’ 
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tarp i m peri idi s tini o karo gau- 
i jos Paryžiuje. Briand sugrįžoBriando puolimas

_ ____ _____  į Paryžių ir tuojaus perdavė at- 
Karingasis franeuzų ininiste- ’ stovų butui Canneso nutari- 

rių pirmininkas Aristide! mus. Imperialistinio karo gau- 
Hrian/I rezignavo. Jis t^rfjo ja, girta nuo pergales, Užsis
uk vieną pasirinkimų: arba iš- pyrusi reikalavo, kad Versa-

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Central 8801 
•1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tol. Kedzie 7716

A Darbininko Draugas

PAIN-EKPELLER
VnizbaiankHi užreg. V. Pnt. Ofise.

pildyti savo ponų — franeuzų 
imįierialistinių1 pelnagaudų 
klasės norų, arbro trauktis ša- 

\ Ii n.
Briand buvo prityrusia politi

kas. Jis buvo anarchistu, sin- 
(iikalistu ir visuotino streiko 
skelbėju, socialistu ir kelis kar
tus ihuiisterių* pirmininku; jis 
turėjo įtakos ir prityrimo. Jis 
yra be nuohikhimo. gabus par
lamentini nkas ir gudrus kapi- 

' ta tintų diplomatas.

liaus taika, gerinus žinoma 
kaipo Versaliaus tragedija bu
tų griežtai išlaikyta ir kad sus
kardinta Vokietija turi būti 
priversta užmokėti Versaliaus 
taikos padiktuotą sumą iki pas
kutinio centiino. Atstovų bu
tas nubalsavo prieš kailingąjį 
premjerą. Briand puolė!

—The New Day.

Ganus per daugiau kaip 
50 metų. /

,__ fėmyk įkaro (Inehor) Vulzbažonklį.

Jrs darė 
ktul savo 

kropi ta lietiniams ponams įtikus. 
Jis išėjo iš krašto bebandyda- 
mas išspausti radoną kraują iš 
baltų sėtinių -— atlupti negir
dėtą kiro skolą iš subankruti- 
jusios, suvargintos Vokietijos. 
Briand kelis» karinė aštriai pa
sipriešino Lloyd Ge<5rge’iųi, ku
ris skelbė, sušvelnijimą būdų 
negalimoms karo skolos su
moms išrinkti, jis turėjo susi
kirtimų su Anglijos premieru, 
pastačiusiu oficialiu Paryžiaus 
ir Londono. santykius keblion 
padėtin.

1 Gailiaus po ilgų metų prity
rimo ir daugelio karštų susi- 
rėųiimų su savo draugais san
tarvininkais Briand pamatė, 
kad jis negali ilgiau reikalau
ti to, kas yra negalimu daiktu 
ir kad Franci ja turi permainy
ti savę iftlyginimo politiką lin
kui Vokietijos. Įvyko konferen
cija Cannes’e. Joje buvo Lloyd 
George, Briand ir kitų talki
ninkų atstovai. Vokietijos val
džia oficialiai pareiškė negalin
ti uimoketi 5,000,000 markių 
auksu atlyginimo, kuris pri
puolė. sausio 15 d. Canneso 
konferencija ėmė svarstyti tą 
dalyką ir po rimto apsvarsty
mo sutiko, kad vokiečių val
džiai turi būti duota laiko tai 
sumai užmokėti dešimts dienų. 
Canneso* konferencija taipgi 
nutarė sušaukti ekonominę 
konferenciją , Genuoj, kur turi 
būt pakviestą ne tik Vokietija, 
bet ir Sovietų Rusija.
^>itie Canneso konferencijos 

nutarimai, su kuriais 'premjeras 
Briand sutiko, sukėlė didelį 

pasiek tinimą ir... stujudinimą

SKAITYKIT JR PLATINK1T 
“NAUJIENOS”

JOKŪBAS RIBIKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 4 d., 2:30 vai. po pietų. 
Phliko dideliame nuliudime mo
terį ir 8 vaikučius: Rozaliją, 
Sofiją ir Prancišką. Paėjo iš 
Kauno rėd., Grinkiškės par., 
Gudžiūnų kaimo. Laidotuvės 
atsibus seredoj, vas. 8 d., 8:30 
iš ryto’ 1827 Union Avė., į 
Apveizdos Dievo bažnyčią, iš 
bažnyčios į šv. Kazimiero kapi
nes; kviečiame dalyvauti laido
tuvėse. J

Nuliudusi motina
Ona ic vaikeliai.

Tikrai pagelbsti 
sergančioms moterims,
Ponia Baker daug pasi- 

gelbėjo Lydia E. Pinkham 
Compound, todėl susirupi- 
nusi kitoms pagelbėt.

f t

Musų Moterims
MERGAITĖMS SUKNELĖ — 

Ne. 1266.

Buvau visiš- 
moteriškais» nesma
gumais ir vidu
riais, kad per ilgą 
laiką negalėjau 
savo darbo atlikti. 
Turėjau draugių, 
kurios buvo nau
doję Lydia E. 
Pinkham Vegeta- 
ble Compound ir 
jos aiškino man 
apie jį. Dabar pa
ti žinau ką gero 
jis man padarė, 

j U kitoms, nes pa
mačiau, kad gali pagelbėti sergan1- 
čiomis moterims. Tai yra stebėtina 
gyduolė ir suteikiu leidimą panaudpt 
mitri o liudijimą ir mano paveikslą”. 
— Mrs. EMMA BAKER, 310 So. 
East St., Lebanon, Jndiana.

šie laiškai rekomenduoja Lydia E. 
Pinkham Vegetable Compound, kad 
turi pertikrint moteris savo didelės 
gyduolės gydyme visokių moteriškų 
negalių.

Ponia Baker vadina “stebėtina gy
duole”. Jei kenčiate nuo jnoteriškų 
nesmagumų tankiausiai jaučiatės 
silpnyn ėjimą, neturite jokios ambici
jos nei energijos savo darbo atliki
mui, imkite Lydia E. Pinkham Vege
table Compound. Tai yra naturaliŠ- 
kas atitaisytojas ir pagelbės jums, 
kaip kad poniai Baker ir daugeliui 
kitų moterų.

Lebanon

AR BIJOTE “FLV”?

1266

madoj jaunoms
senesnėms. ši

Ilgas liemuo yra 
panelėms, kaip Ir 
suknelė yra ypač- daili kada pasiųta 
iš dvejopos materijos.

Tokiai suknei pavyzdys No. 1266, 
sukirptos mieros nuo 6 iki 14 mietų. 
Suknei 8 metų mieros reikia 1% jar
do 36 col. languotos materijos ir 1U 
jardo 86 col. .lygios materijos.

Norint gauti tokiai suknei su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa 
žymiti mierą, parašyti savo vardų 
pavarde ir aiškų adresą ir, įdšjiiąį 
konvertą kartu su 15 centų (paatg 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St, Chicago, m.

Paprastai atsiranda nuo mažo
ŠALČIO

•Jei" ko«įt — šiurpuliai vaikščioja 
arba gerklę skauda — pirm, eisiant 
gulti ištrinkite nugarą, krūtinį, strė
nas ir sprandą su mažai.
Sapomental . . .

Jis sulaužis slogas per naktį ir ‘jei

SAPOMENTOL
taip pat pasielgsite iŠ rjdo, tuojaus 
jausitės ir vėl gerai.
Sapomentol

SAPOMENTOL '
Yra tvirtesne už kitą kokią gyduo

lę kokios tik yra pardavojamos. Pa- 
mėginimu persitikiinsit patys.

Taipgi yra labai geru nuo reuma- 
tiškų skausmų.

Galite gaut pirkti kiekvienoj vais
tinėj po 65c.

Polo Chemical Company
2824 W. Chicago Avė., f 

CHICAGO, ILL.

NAUJIENOS Pattem Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI. 

čia fdedu 15 centų, ir prašau atr 
siųsti man pavyzdį No. 1266.
Mieros ..................................... metų

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(MioatUs Ir Valst)
__ t

PRANEŠIMAS.
Jaf nori būt gražus, tai nusipirk, 

antiseptikų Knygą, vardu “Receptai 
1Y " Sekretai”. Receptų yra daugiau 
400. Dar yra knyga, tik mokyti var
toja Antiseptikus Pirm Akto, ir po 
Aktui pavadinta: Francijoj nešiojasi 
su savim vyrai ir moterįs mažyti 
Syrindž, į kurį įeina tik I-IT OZ. An
tiseptiko, tai yra tik puse —• šaukšte
lio; kitas plauto jas moterims yra, l 
kuri įeina net 8 uncijos (vaginai) 
plautis, bet virš minėtas tik “gimtu- 
vei” (martin) apsaugojimui nuo ve
nerinių ligų. Knygos kaina tik $1.00 
(viėnas doleris). Knyga turi pumos 
klesos teises. ( •

Nepraleiskite pcdgoe. Bpdy-Tone 
Tablets tikras vaistas nuo užsisene- 
jusių nervų ir kraujo ligų, $1.00, 4 
dol. už 5 baksuš.

Paimk adresą:
WM. L. MATULIONIS, 

130 W. Huron SU Chicago, III. U.S.A.

JJaudanskienė

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Nauįienv Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo 
11044—U. TasiunaitS 
11050—V.
11066—A. Gadliauskienė 
11071—M. Lukošienė 
11072—J. Grabliauskas 
11Į02—A. Sadauskienė 
11117—K. Bazar 
11121—I. Kuraitis 
11125—J. Jukniuę 
11182—J. Januška 
11133—K. Martinėnas 
11189—S. Brazis 
11140—J.Klivickis 
11141—O. Brazienė 
1148—D. Jakaitienė 
11149—J. Balčiūnas 
H152—P. Paulauskienė 
11165—M. Laurinienė 
11168—A. Strolė 
11172—D. Lankas 
11176—K. šeštokas 
11|87—J. Striūna 
11197—A. Vielius 
11199—J. Stupars 
11201—Zidonius J. 
11209—J. Noreičius 
11252—Jukoniš K. 
11263—A. Morkevičaitė 
11280—I. Kavarskas 
11320—A. Kuzmickas 
11310-^L Keturis 
2709-r-L. 
2727—L. 
2882—P. 
2892—0. 
2908—P.
2916—J. Puodžiukas

Ozaraičienė 
Neverdauskįs 
Leškas 
Mačiuliutė 
Neverdauskienė

2926—J. ukauskąsž 
2932—A. Jankauskienė 
2970—A. Banaitis 
2979—A. Jončas 
2988—A. Jankauskienė 
3005—J. Karosas
3016— V: Mikšytę
3017— K. Tenis
3019— O. Dobilaitė
3020— 1>. Dabilaitė - 
3026—J. Maciauskis 
3017—J. Overas 
3050—J. Venckus 
M57—A. Bernotas 
3068—0. Barafciunienė 
3075—T. Lazdauskas 
3082—Sočiai Demokratas 
3086—V. Januškaitė
3091— J. Šimkus
3092— P. Sablinskienė

. 3093—Į. Kužanauskas 
3096—M. Kleiba
3101— P. Jančevska
3102— V. Naginos
3104— J. Zakarauckas
3105— P. Maciunevičius 
3^08—P. Rožalis 
811$—D. Vismeris 
8120—M. švatiutė 
8123—M. šaltas
3130— M. šešelgienč
3131— K. Paulauskiene 
3135—V. Juška
3129—J. Karosas 
315^—J. Straksas 
3180—M. Šimkienė 
3192—S. Ramaškevičius

Davė geras pasekmes.
Ponas Andrius Kovai iš Streator, 

III. rašo:
Rugp. 80,1919 m. 

H. H. Von Schliek, Pųesident, 
Marvel Products Coįripany, 

■Mfcrvel Bulding, 1
Pittsburg, Pa.

Gerbiamasai Tomistą:
Siunčiu jums $1.25 už jūsų stebėtu 

ną Bulgariško Kraujo Arbatos pake
lį. Išdidžiai rekomenduojame kiek
vienam, ne\ ūmai .parodo, kąd sutei
kia geras pasekmes. Serganti žmo
nės visur reikalauja šios įžymios me
dikais* arbatos, kad pagelbėjus vi
duriams, jaknoms, inkstams ir krau
jo nesmagumų. Tik paprašykit sa
vo vaistininko Bulgariškos Kraujo 
Arbatos, o pradėsite kelionę į svei
katą.

Žmonėms ant ūkių gyvenantiems 
kur arti vaistinių nėra, todėl to- 
kbųns mielai išsiųsiu didelį šeimynai 
boksą $1.25 arba 3 už $3.15, arba 6 
Už $5.25. Adresks: H. H. Von 
Sčhlick, /PresidenK 451 Marvel Build- 
ing, Pitlsbifiąth< Pa.

KRUPA
Prašalina J 15 minutų be vėmimo! 

Glessco išmeta smaugiančią gličią me
dėją iš visos sistemos. Nelauk praei
nant krupo! Jis užpuola vidurnaktyj 
be perspėjimo ir be pasigailėjimo. Bu
kit visuomet prisirengę ir turėkit 
Glessco ant rankų. Vartojamas per 35 
metus milionų motinų. Pardavojamaa 
visose vaistinėse už 50c butelis, bet 
kaip galit pamieruoti dalyko vertę 
kuris gali išgelbėti gyvastį?

GiĖŠ’lcb
For Coughs, Coldsand Group

""T*1 1 ■■ - " ............. — ....................

MRS. A. M1CHN«8WICH 
AKUŠERKA

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

Tel. Boulevard 9708

Kvitai su paėmėją parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Gera sveikata, yra didžiausia palaima.
Kuomet sergame, yra* užvis svarbiausiu paduot 
dalyką į*gerai patyrusio gydytojo 'rankas, kuris 
supranta, kaip sugrąžint sveikatą.

Aš žinau kaip
Todėl, nepaisant ligos didumui, nei laiko ilgumui 
per kuri kentėtą ir nepaisant1 kiek kartų esate 
apslgavę bejieškodami savo sveikatos, esu pri
sirengęs parodyt, ką gero jums ęoliu padaryt. 
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus 
kitų, pastačiau į teisingą kelią- prie sveikatos. 
Mano kaina labai žema ir išlygos prieinamos. 
Patarimai veltui.

Dr. Whitney 175 N. Clark St, Chicago, m.
Tarpe Randotph ir Lake Sts. Ofiso va!.: O ryto iki 8 vai. Vafc. kasdie

ną. Nedeliomis 11110 10 Vili, ryto iki 1 vai, po pietų.

Sveikame Kūne Tvirti Dvasia
Kam tai kentėt per daugelį metų, kuomet gali išsigydyt

Savo specialiu gydymu stučkines kirmėles, esu iš
gydęs daugelį žmonių, kurie jau buvo nustoję išsigydy- 
mo vilties. Tūkstančiai ypatų kenčiančių nuo stučkines 
kirmėlės nežino, kad tai'ta liga, todėl ima vaistus nuo 
kįtos ligos. Todėl tas gydymus nieko nepagelbsti.

Stučkines kirmėlės symptoniai.
Žmonės kenčianti nuo šios baisios ligos turi seka

mus symptomus: pilvo skaudėjimas, jautimas, kad kas 
lipa gerklėj, stoka apetito ,galvos skaudėjimas, vidurių 
užkietiėjimas, krutinės skaudėjimas. Jei turi vieną iŠ mi
nėtų sympatonvų, turit tuoj pamatyt mane, o aŠ iŠgydy- /į 
siu įtrumpiausį laiką, kaip galima. Gydau visokias vyrų jRjrV 
ir moterų ligas, sn pagelba vėliausiu elektrifclniu įran-’^Ph 
kiu. ( 1 ■1 j! 1 I I ” ’

i .kelias savaites?

Dirbtai h Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių patunku. Pigiau'parduosiu na* 
gu kiti t Dykai lekcijos pirkijams. 
Raiykt nngliiksi dėl informacijų.

Ruatta & SerenelU
/ . 817 Blue Island Avė.

Arčiausiai pasiekiamos vietos Lie
tuvai. Geras valgis ir daug. Geros 
apystovos. Didelė vieta pasivaikš
čiojimui. Visi parankųmai moder
niškų laivų./

Red Star Link
Plaukia kas savaitę

New York iki Hamburgo, Danzigo ir 
JLiepojaus, Samlaųd (tik 3-čia klesa)

Kovo 7. z
New York ir Plymouth, Cherbourg’o 

ir Antvverpo.
FLNLAND .......................... Vasario
GOTHLAND ..................  Vasario
KROMLAND .... .............. Vasario
ZĖELAND .............................. Kovo 4

Sustoja prie Halifax

> American Line
New York iki Plymouth, Cheriiurg 

ir Hamburg.
MINNEKAHDA ..... v............ Kovo 8
MACHURIA ........................ Kovo 22

INTERNATIONAL MERCAN- 
TJLE MARINE CO., 

120 laivų l,30Q,00 tonų 
Chicago: F. C. Brown, West Pa&s

Manager, 14 North Dearborn St.

11
18
25

1645 W. 47th St., Chicago.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebė

tinai žema. Pagubus išmokesčio planas suteikiamas^ jei norite. 
Mielai apkainavimą suteikiame. *

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO.. I n c.

Siunčia pinigus i Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paltą, 
čekiais ar telegramais. a

Parduoda laivakortes j visą pasaulį.
Pardubda ’ namus,' žemes,, farmas ir bondsus.

1 OFISAI:
666 W. 18-th St.. 1439 S. 49th Court, 

Chicago. Cicero.

Pinigai iš 
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

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

Parduodamos lalva- 
M>Xtęa. Lietuvon ir iš! 
Lietuvos.

Kreipkitės pas-

A. Pakšys
220 Milwaukee

Kenosha. Wi«.
■IIM^

1 Baigusi Aku
šerijos | kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
si Iv unijos hos 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdimv. Duo 
ida rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street,
CHICAGO, ILL.

Canal Ž57 
Naktinis Tel. Canal 9118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Valandos: 10 iki 12 rytoj i iki 6> 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Fil.ll -N —.............—

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki H ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakaro 

... į ..... ■ 1/
Talspheną Vai Buitį t9< 

Baa. 1189 Independence Blvd. Chieagt

DR. A. A. ROTA
BWLA8 ®TDTTOJAB ir CTUBBRBAS 

Bpeci&listas Moterišką, Vyrišku 
vaikų ir viaų chroniškų ligų 

Ofimu 3314 8a Halsted St Chieag*
Talephem Drova* 9898 

Valaadhsi Ii—11 rytoj E—8 po plot 
7-Jt vak VodBlUinfa lt din*

1 ■" * 1 n”' “ r‘ ■ ■ t""". . ..
—I II I 8

.Telephone Yards 1582

Dr. J. KULIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas. ' 

3259 So. Halsted St., Chicago.

Ofiso Tel. Bltd. 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvio 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą i 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:80 iki 5 ir

6:30 iki 8:80. Ned.t 10:80 iki 
12:00 dieną.

Nam.: 2914 W. 43rd Strąat 
Tel.- Lafayette 268

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

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

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: > \ 

Moteriškų ir Vyriškų. ' 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS!

Nuo 19 ryto iki $ po pietų, 5—7 
vakare. Nedaliomis nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Yards 687

T. Pullman 5432

1. SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir. kūdi
kį I&ike ligos. 
10929 S. State St„

' ■ t - rJ

DR. CHARLES SEGAL
V Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos

l Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moterišką, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
\Nuo 10 iki 12 vaL ryte nuo 2 iki 
5 vai, po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai.

. ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spindulial
Ofisai 2201 W. 22nd St., kampas & 

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

Tel. Lafayette 4988. .
Vai.: 1~4 ir 7-9. Ned. 10-12 plotų.

—--------------------- ’

Tat Acstla 787

DR. MARTA 
DOWIATT^SASS.

Kųtik ragrfšo ii CaJiforaljos ir 
FU tąs savo praktikavimų po Mo.

V. HantMm 84.
Yalaadosi .B—11 kasdtaų ir t—| 

Vakare išskiriant MdAldlanlus. 
*■■■■■■' 1 — ■ -------

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 
u 3347 ’Emerald Avė.

9 Dd 11 ryto Ir 9 iki 10 vakarų 
Tel.i Boulevard 9897

791 W.18-ta gat 2 iki 1 lak.
Tai.: Canal 279

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 12 Iš 
. ryto ir nuo 7 iki 9 v. vok.

3325 So. Halsted StH Chicago, IU.

*

Telephone Boulevard 5669 ,

Dr. A. Juozaitis] i
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryta iki, 12. Va
karais 6—9. NedU. pagal suturima, 
1261 So. Halsted SU Chicago, DU.

PRANEŠIMAS

Dr. C. K. Cherrys
Dentistas ir Radiografas
2201—W. 22nd St., Kamp. Leavitt

Phone Canal 6222
Įsteigė savo ofise pilnai aprū

pintą X-spindulių laboratoriją.
Traukiama X-spindulių paveiks

lai suradimui įvairių dantų, galvos 
Ir žandų ligų.

i



CHICAGOS
ŽINIOS

GYDYTOJAIKOVOJA PRIEŠ 
1NFLI ENZOS EPIDEMIJĄ.

Pranešta, kad gydytojai de
da pastangų sustabdymui in- 
fluenzos epidemijos, kuri šio
mis dienomis pradėjo siausti 
Chieagoje ir apielinkiniuose 
miestuose.

Sakoma, kad Chieagoje jau 
serga apie 150 asmenų influen- 
za ir vis dar suserga daugiau*

DAUG ŽMONIŲ SUGAUTA 
PLĖŠIKŲ MEDŽIOKLĖJ.

; I • ---------------
Pereito šeštądienio naktį po

licija buvo užtiesus tinklą plė
šikams. Apie tris šimtus žmo
nių buvo į jį pakliuvę. Tai 
buvo nužiūrėtos žuvytės. Kai 
kuriuos jų pasodino cypėn, gi 
kitus paleido.

Policiją privertė tai padary
ti po to, kai buvo jai praneš
ta, kad tą dieną apiplėšimuose 
keturi asmenįs tapo į 
pašauti ir apie $5,500 
žmonių atimta gatvėse.

Kiekviename atsitikime plė
šikai vartojo ginklą. Taigi, 
licija norėjo juos išgaudyti.

nuo

po-

DU “HAM AND EGG” PLĖ
ŠIKAI GAVO $9«.

“Kumpio ir kiaušinių, pasku
binkite”, pasakė du plėšikai 
įėję Benjamin Bingle valgyk
loje, 3309 Cottage Grove Avė.

Juodu pavalgę atkišo valgyk
los savininkui revolverius pa
siėmę $90 iš registerio išeida
mi pasakė, kad butą gero 
“ham and eggs”.

AP1ĘLĖŠE kavinę:.
Trys apsiginklavę plėšikai 

įėjo į Palais Boyal kavinę, 
3850 W. Madison gat., surišo 
du darbininku ir dinamitu su
plėšę saugiąją ‘ šėpą išnešė $2,- 
000. Tatai įvyko vakar anks£ 
rytą. r

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT.

Svarbios Socialistų Prakalbos.

Chicngos socialistai ilgai ty
lėjo; tylėjo ir niekam neišmė- 
tinėjo, nes perdaug jifc buvo 
juodinami, niekinami 
nuo jų buvo norėta 
žmogaus vardas.

Tas viskas jau praėjo. So
cialistai liko socialistais ir žmo
nėmis. Jų niekintojai patys sa
ve pažemino, susmuko ir su
siskaldę į dar sniulkes-nes ske
veldras.

Dabar socialistai vėl išeina į 
minias ir rengia visą eilę vie
šų prakalbų* kurių pirmos bus 
sekamą trečiadienį, vasario 8 
d., Mildos svetainėj.

Čia musų kalbėtojas nuro
dys musų praeities, dabarties 
ir* ateities veikimą. Už tat mes 
norėtume, kad Cliicagos pro
taujančioji lietuvių darbininkų 
dalis, kurios dar nesuspėjo su- 
demoralizuoti įvairios ix)liti- 
nės davatkos, pasivadinusios 
save įvairių ^vairiausiais 
revoliuci-ci-cionier-r-rių 
dais.

ir net 
Utim t i

r-r-
var-

dar-
1 musų 
dar ir

Mes norėtume, kad jus 
bininkai ateitumėte 
rengiamas prakalbas 
dėlto, kad išgirsti aiškiai apie 
vėliausią Lietuvos padėtį. Ten 
Lietuvoje juodaskverniai nori 
uždengti visą Lietuvą savo juo
dais ploščiais.1 Nori padarytį 
visus Lietuvos piliečius davat
komis ir nuleidžiomis avelė
mis, kad jiems butų lengviau 
kirpti jų šiltas vilnas. Lietuvoj 
net ir mokyklas norima paver
sti klebonijų padarais.

Be to mes dar norėtume, kad 
jus darbininkai ateitumėte iš-

" ---------------------- -i « • --------- :
girsti apie aiškinimą ^besiarti
nančių balsavimų ir išgirstu
mėte nurodymus už ką pilie
čiai darbininkai privalo atiduo
ti savo balsus.

Todėl visi tie, kam rupi dar
bininkų klesos reikalai, kam 
rupi pagerinimas darbininkų 
būvio, kam rupi Lietuvos po
litinė padėtis, kam rupi Lietu
vos laisvos mokyklos, ir visi 
tie, kurie priguli prie sociali
stų partijos ir synrpatizuoja 
jai ateikite ir išgirskite musų 
kalbėtojaus aiškinimus.

Kalbės visiems gerai žino
mas “Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis. — žmogus.

----------- >
BRIDGEPORT.

Pareitą šeštadienį, vasario 4, 
Illinois ^Lietuvių Pašelpinis 
Kliubas laikė savo mėnesį su-1 
sirinkinią, 3301 S. Morgan gat
vė. Apsvarsčius kl-iubo’ eina
muosius reikalus ;sekė delega
tų ir komisijų raportai. l>elc-Į 
gatai iš Susivienijimo draugi-1 
ų Bridgcporto kolionijos pra

nešė, kad Susivienijimas dedąs 
pastangų, idant ateinantį rude
nį sava svetainė butų jau pa
statyta. Auditoriumo korpora
cijos direktorius B. Butkus 
pranešė, kad Šerų pardavinėji- 
mo vajus einąs pasekmingai ir 
jau didelis skaičius šorų par
duota. Delegatai iš Chicagos 
Lietuvių Tarybos pranešė, kad 
16 dieną vasario yra rengia
mas vakaras paminėjimui ke
turių metų sukaktuvių kaip 
Lietuva pasiskelbė laisva ir ne
priklausoma valstybė. Komisi
ja rengimo pikniko pranešė, 
kad daržas yra paimtas Zau- 
lio daržas (National Grove) 
rugpjūčio 27tai dienai.

Buvo prisiųstos dvi kores
pondencijos: 1) Draugijos Ka- 
zimero Karalaičio pakvietimas 
į balių vasario 
svetainėj likosi 
kliubas nutarė 
Chicagos Moterų 
tuvos našlaičiams šelpti laiškas. 
Kliubas, apsvarstęs reikalą, nu
tarė paaukoti Lietuvos našlai
čiams iš iždo $10, šeši kliu- 
biečiai dar sudėjo $10.50, tuo 
budu paaukota viso $20.50. 
Pinigai nutarta pasiųsti tiesiai 
į Kauną Našlaičių šelpimo Ko
mitetui. — Ant. Lazauskas,

Nut. Bašt.

19 d. Mildos 
priimtas ir 

dalyvauti; 2) 
komiteto Lie-

L. S. S. 22 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

Pereitą trečiadienį, vasario

susirinkimas. Apkalbėjus eina
muosius kuopos reikalus priei
ta prie klausimo kas link su
rengimo Chicagoj prakalbų ir 
prelekcijų. Po apsvarstymu li
kosi vienbalsiai nutarta greitoj 
ateityj surengti < prakalbas ir 
prelekcijas. Tuo klausimu rū
pintis pavesta 8 rajono valdy
bai.

Be 
tarta 
nas”, 
idant
davimo 22 kuopos buvusieji 

nariai), kurie nėra išbraukti 
iš Socialistų Partijos taptų šios 
kuopos nariais.

— 22 kp. narys.

to buvo svarstyta ir nu- 
pranešti per “Naujie- 

kad yra pageidaujama, 
visi tie (pirmiau suspen-

PROTAS SUSERGINA KŪNĄ.
Pereitoj paskaitoj. Percy 

Ward aiškino apie sapnus ir 
jų įtekmę į žmogaus protą, gi 
šioj, kuri įvyko pereitą sek
madienį, vasario 5, Kimball 
Hali svetainėj, t. y. tolesniam 
tęsinyj apie Psycho-analizą, jis 
priėjo prie to, kad žmogaus 

kartais 
Žmogus

protas ir mąstymas 
susergina jo kūną, 
sikalba sau ligą. Jis 

daug prirodymų iš įvairių gy
dytojų ligonių, štai vieną jįu 
laiinsime pavyzdin. Tūla ypa
tingai žymi ligonė atėjo pas 
gydytojį su skaudančia ranka. 
Gydytojas 
yra daroma — davė jai gy
duolių, bet jos nieko ęege^be- 
o. Tada ligonė kreipėsi prie 

kito gydytojo, bet ir jo gy
duolės nieko jai negelbėjo. Ji 
taip perėjo bent keletą gydy
tojų, bet nė vienas jų nega-'

kaip paprastai

NAUJIENOS, Chicago, IB.
Įėjo jai pagelbėti. Pagalinus ji von reikalinga legalinė hgitaci- 
kreipėsi prie žinomo gydytojo, I ja ir propaganda. Bet jis esąs 

I priešingas tai naujai per Kalė
das gimusiai ^Darbininkų Parti
jai dėlto, kad ji, į savo įstatus 
įdėjus skirsnį, kur sakoma, kad 
partijos pildomasis komitetas 
turįs visą galią Darbininkų Par
tijos likimą tv>ri<yti taip, kaip 
komitetui pafinka. Jeigu, sako, 
komitetai! įateks blogi vadai ir 
nariai negalės jų gerai kontro
liuoti, tai tuomet jis pasidarys 
autokratiškas ir mėtys laukan 
visus sau nepatinkamus narius.

Po to kalbėjo Jukelis,—grieš- 
| tai prieš tą partiją. Jis sakė, 
kad ta partija, kuri veiksianti 
pogrindinį komunistinės klejos 
darbą, ilgainiui, kai busiąs lai
kas ir visi komunistai turėsią 
lįsti iš pagrindų viešai stot su 
darbininkų skriaudikais į atvirą 
ginkluotą kovą, ta Amerikos 
Darbininkų Partija, būdama le
gate Politinė organizacija, tuoj 
padarysianti kompromisus su 
buržuazija ir tarsianti tokia pat 
išdavikiška kaip ir Vokietijos 

Ir štai, 
1^—sako draugai, kaip tik kils 
Amerikoj revoliucija ir kaip tik 
komunistai ims lįsti iš beizmen- 
tų, tai Amerikos Darbininkų 
Partijos nariai su ginklais ran
kose kapos draugų komunistų 
galvas, štai delko aš taip sa
kau : žinote, draugai, kaip*da čia 
Amerikoj buvo Kapsukas ir 

Trockis, tai prieš įstojimą šios 
šalies į pasaulinį, karą, kuomet 
New Ydrko socialistai buvo su
rengę masinį mitingą, tai į tą 
susirinkimą atsilankė irLd. Troc
kis; jis susirinkimui patiekė la
bai grieštai parašytą ir smer
kiančią Amerikos kapitalistinę 
valdžią už prisidėjimą prie Eu- 
ropos karo, ir kuomet buvo £a 
rezoliucija perskaityta, tai trys 
tūkstančiai socialistų susirinkę 
toj svetainėj plojo rankomis, en
tuziastiškai pritardami jai, nes 
joje buvo nurodoma, kad kuo
met ši šalis, stds karan, tai iš
žudys milijonus darbo žmonių. 
Bet Trachtenbėr^ad davė patai- 

Įsymą, kad remianties\&ios šalies 
žodžio ir spaudos' laisvės aplin
kybėmis, ta Trockio patiektoji 
rezoliucija butų pataisyta, ir jųs( 
žinote, draugai',!' kad ir Trockis 
buvo geras veikėjas, bet kad jis 
blogai vartodamas anglų kalbą 
diskusijose negalėjo padaryti į 
susirinkusius gęro įspūdžio, tai 
Trachtenbei'go duotą pataisyntą 

publika nubalsavo, kad Trockio 
‘parašytoji rezoliucija butų pa
taisyta, tai ji buvo taip kom- 
promisiškai oportunistiškai pa-, 
taisyta. Tai aš nuo tada ir pa
žįstu tą oportunističką Trachten 
bergą, o jus matote, kad | to

Lkuris tyrinėjo psycho-analizą 
ir egzaminuojant ją paaiškė
jo, jog jos liga yra meile. Bu
vo atsitikę taip.

Mokykloj būdama, kaip ir 
visos jaunos merginos, ji tu
rėjo sau draugą. Bet užbaigus 
abiem mokyklą juodu persi
skyrė. Tečiaus kiekvienus me
tus/ jos draugas vakAcijų pra
leisti pas ją atvažidodavo.t Ir 
taip tęsėsi keletą metų; bet jis 
vis neapreikšdavo jai savo mei
lės. y 4 i

nei žodelio

Keletui metų praėjus ji ga
vo nuo ja džiuginantį laišką. 
Jis rašė, kad jam pakėlė al
gos. Ji nudžiugo ir manė satt: 
“Na, dabar tai jau jis apreikš 
man savo meilę”.

Kaip ir visuomet, jis ir ’iėl 
pas ją vakacijų praleisti atva
žiavo. Išbuvo ir atsisveikinda
mas tik jai ranką paspaudė. 
Apie apsivedimą 
neužsiminė.

Ji ir jos visa šeimyna be 
galo ant jo supyko. Ji jau, | šeidemano partija”, 
manė rašyti jam laišką ir pri
minti, kad jis daugiau jai ne
berašytų. Jinai be galo kanki
nosi ir tuo laiku pradėjo jai 
skaudėti ranka, nors šiaip ji
nai buvo sveiką.

Psycho-analizo gydytojas iš
aiškino, kad tai nuo to pasku
tinio jai 
jos \pnka

niekados nebeskau-

vėliasniam žmogaus 
labai dažnai apsi-

rankos paspaudimo 
pradėjo skaudėti. Gi

I kuomet vėliau juodu apsivedė 
ir jos ranka pasveiko ir dau
giau jau 
dėjo.

Taigi 
gyvenime
reiškia tie jo praeities gyveni
mo įvykiai apie kuriuos jis jau 
esti užmiršęs. Tik geras gydy
tojas tyrinėdamas diagnozą su
randa pas ligonį ^šitokius už
mirštus apsireiškimus iš pra
eities gyvenimo.

Taip vadinama liga hyste- 
l ria, kuri labai dažnai apsireiš
kia pas moteris, galima pagy
dyti vien gerais patarimais.

Vėl tūla pacientė lankė dau
gybę gydytojų, bet jos hyste- 
rijos nei vienas jų negalėjo 
išgydyti. Galu gale jinai su
rado vieną gydytojį, kuriam 
papasakojo visą savo praeities 
gyvenimą. Ir kiekvieną sykį 
papasakojus jinai vis jautėsi 
geriau ir jos hysterijos simp
tomai mažinėsi. Gi kuomet ji 
visą savo ligos atsiradimą iš
pasakojo, gydytojas davė jai 
vien tik patarimus ir tie pata
rimai išgydė ją. Kitais žod
žiais sakant, ji pati savo pasa
kojimais išsigydė save. I

Pasak jo, šitas psycho-ana- 
lizo mokslas pirmiau buvo su
rištas su hypnotizmu, bet stu- kūdikio gimusio iKalėdų dienoj, 

.. ‘ Amerikos Darbininkų Partijos 
pildomąjį komitetą kaip sykis į- 
eina Trachtenbergas ir kiti keli 
jo sėbrai oportunistai”. Jis, Ju- 

I kelis, gerai žinąs tų dabartinių 
| Amerikos Darbininkų Partijos 
vadovų blpgus praeities darbus 
darbininkų klasei; jis beturįs 
parašęs kelis straipsnius apie 
tų lyderių blogą praeitį ir bu
vęs nusiuntęs “Laisvės“ redak
cijai, bet “Laisvė” atsisakius 
juos talpinti; buvęs nunešęs ir į 
“Vilnies” redakciją; ' čia jam 

atsakė, kad komitetas nepata
riąs talpinti Jukelio raštų. Ju
kelis nusiskundė, kad jam bur- 

Ina esanti užimta, jis neturįs 
laikraščio per kurį galėtų savo 
mintis ir faktus apie tos Parti
jos lyderius perduoti plačiai dar
bininkų klasei. Man vienas šep-‘* 
telejo į ausį, kad reikėtų Jukeliai 
patarti kreiptis į Social-spešel- 
demokratų partijos laikraštį; 
sako, ten šiur talpins 
raštus. Bet aš sakau, 
mano “biznis”.

Toliau dar Vikšris 
prieš tą A. D. P., bet vienas 

partijos šalmiukas tuoj pareiš
kė: —Vikšry, jeigu tii taip kal
bėtum Maskvos interno suva
žiavime, tai ištiesų draugai sa
kytų, kad tavo protas reikia gy
dyt.

Dar buvo keletas .kalbėtojų už 
ir prieš partiją, po to diskusijos 
užsidarė, žmonių buvo visai ma« 
žai. —šapos Darbininkas.

dejuojantįjį labiau, hypnotiz- 
mas neteko savo reikšmės.

Protiniai sergantįs žmonės 
galima išgydyti ^pagelbo psy- 
cho-analizo. —< Girdėjęs.

NORTH SIDE.
RUBSIUVIŲ DISKUSIJOS.
Sekmadienį, vasario 5 d. Uni

jos Svetainėj, (Robey ir North) 
įvyko diskusijos, kurias rengė 
Rubsiuvių Unijos 269 Lietuvių 
Skyi^s. Tema buvo: Ar reika
linga Amerikos darbininkams ta 
nauja politinė partija, tai yra 
“Darbininkų Partija”. Apšvies
tos ir lavinimosi komitetas ati
daręs diskusijas pažymėjo, kad 
kiekvienas imąs balsą galįs kal
bėti tik 15 minučių. Pirmiau
siai Brazis perskaitė iš “Lais
vės” tos naujos partijos plotfor- 
mą ir įstatus. Pirmutinis kalbė
tojas Januškevičia nurodė, kad 
tąt naują partiją sutvėrė visokį 
atskalos vien tam, kad jie buvę 
išmesti įš kitų partijų ir netekę 
tenai šiltų vietų. Jis nors nėsąs 
toks karštas komunistas, bet jis 
skaitęs trečiojo internacionalo 
kongreso nutarimus, kur nuro
doma, kad Amerikoj reikalinga 
legalinė politinė partija; jo ma
nymu, tokia partija turinti būt, 
nes požeminiu komunistų veiki
mu darbininkų masių šioj šalyj 
nepritrąuksi būti aktyviais revo- 
volucinio proletariato nariais; 
kad sutraukti darbo mases kru-

Jukelio 
tai ne

kalbėjo

Utarninkas, Vasario 7, 1922

Pranešimai REIKIA DARBININKŲ
Bridgeport. — Chicagos Lietuvių 

Centralinių organizacijų atstovų (ne
priklausomybės dienai) susirinkimas 
jvyks trečiadienj, vasario K, lygiai 8 
vai. vak. šv. Jurgio parap. svet., 32 
ir Auburn gatv. Visi atstovai būti
nai privalo susirinkimo dalyvauti, 
nes reiks aptarti spaudos ir finansų 
komisijų priregtus raportus

J. A. Mickeliunas, Pirm., 
J. K. Enčeris, Rašt.

'Roseland. — Lietuvių Scenos My
lėtojų Ratelio susirinkimas įvyks 
šiandie, vas. 7, 7:30 v. v. Strumilo 
svek , Yra daug svarbių reikalų, bū
tinai visi nariai privalo dalyvauti.

— Valdyba.

SVARBIOS PRAKALBOS
Vasario 8 d , seredoje, L. S. S. 

kp. rengia Mildos svet., 3138 Sįouth 
Halsted St, dideles prakalbas, kad 
supažindinus visuomenę su politikos 
atm*ainomis, įvykusiomis paskutiniu 
laiku Lietuvoje, o taip pat ir su nau
jais apsireiškimais komunistų judė
jime! Kalbės “Naujienų” redakto
rius, JP. »Grigaitis. Pradžia lygiai 
7:30 vai. vakaro. Įžanga dykm.

• -- ....
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ASMENĮI JIESM1I
Aš JUOZAPAS DABULSKIS 

paeinąs iš Kauno rėd., Raseinių 
apskr., Šilalės par., Šilalės so
džiaus arba Vingininkų. Mel
džiu atsišaukti šiuo antrašu. J. 
Dabb, Smuggler, Colo.

JIEŠKAU BROLIO KAZIMIERO 
Alksnio, Rumšaičių kaimo, linkių 
valsčiaus, Mažeikių apskr. Meldžiu 
atsišaukti, arba žinanti jį teiksis 
pranešti.

LEOKADIJA GRITIENfi, 
606 Westcot Avė., Sioux City, Iowa.

JIEŠKAU RAMUSIO SIMANAU- 
sko, seniau gyveno Fitchburg, Mass., 
o dabar nežinau kur randasi. Jis 
paeina Čedasų par., Enikių viensė
džio. Meldžiu jo paties arba jį ži
nančių pranešti antrašu:

Elena Žemaitytė,
214 Mechanic St., La Porte, Ind.

JIEŠKAU SAVO BROLĖNO JUO- 
zapo Melvido. Malonėsit atsiliepti: 
Adomas Čepulis, Rokiškio apskr., 
Pandėlio valsč., Narteikų dvaro, 
Lthuania.

JIEŠKAU SAVO BROLIŲ, ANTA- 
no ir Juozapo Rabliauskų. Malones 
atsišaukti: Vincus® Čepuliene, Rokiš
kio apskr., Pandėlio valsč., Nartcikų 
dvaro, Lithuanią.i—...

JIESKO PARTNERIŲ
<A._____- — ^_-irxin~~LrTrvriL>~xrMj~v~xr*>urv~wrM~w*w~w*' **

BLUE CROSS CAB ASS’N PEL- 
no $100.00 į savaitę; mokestis $5 į 
mėnesį įstojimo mokesties. Mes pa
rūpiname Cabs ant mėnesinių išmo
kėjimų. Nepraleiskit progos nepa
matę musų. Atdara .visuomet.

BLUE CROSS CAB GARAGE,
> . 2356 Lincoln Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON KAMBARYS VIE- 

nam vaikinui. Su valgiu arba 
be valgio. Taipgi garadžius vie
nam ąutomobiliui. 6

6106 S. Washtenaw Avė.

. JIESKO DARBO
JIEŠKAU DARBO MOKINTIS 

bučerium. Esu dirbęs bučernčj trum
pą laiką; dirbsiu už pirmą pasiūlymą. 
Kalbu lietuviškai, lenkiškai ir ang
liškai Kam yra toksai žmogus rei
kalingas. Atsišaukite

L. A.,
1739 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA MOTERŲ LENG- 
vam darbui.

Kreipkitės:
JOSLYN MFG. CO.,
37th & Morgan Sts,

REIKIA MOTERIES PRI- 
daboti mažą mergaitę. Gera 
mokestis.

1835 W. North Avė.
2 fl. iš užpakalio.

_ * ■ • ..................

REIKIA DARBININKU

REIKIA PATYRUSIO BU- 
čerio. Atsišąukit tuojaus.

4069 Sacramento Avė.

REIKIA AGENTŲ — STU- 
ba nuo stubos — dideli pinigai 
— patyrimas nereikalingas — 
kreipkitės asmeniškai arba ra,- 
šykit tuoj, “Alberta”, 5051 S. 
Ashland Avė., Chicago.

REIKIA TEAMSTERIO į 
serap iron yard. Kreipkitės: 
ALTON IRON & METAL CO., 

2122 S. Loomis Str
REIKALAUJAM 25 Al<Ų PRL 

sidėti prie lietuviškos) Taxi kompani
jos su pinigais, arba automobiliu. 
Kas nori būt pats biznierius, tai mel
džiame atsilankyti ant musų susirin
kimo, subatos (vas.. 11) 7:30 v. vak.

PALACE GARAGE, 
724 W. 19th St., ' 

Chicago.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
rakandai bhyeik kaip nauji. Parduo
du pavieniai ar visus sykiu, labai 
pigiai, priverstas greit parduoti. 
Matuti — galima visada, kreiptis 

4204 So. Talman Avė. 
• ' 2nd fl.

NAMAI-ZEME.
PARDAVlMUI 6 KAMBA- 

rių mūrinė bungalow, balta 
maudynė, furnace apšildoma, 
cemento skiepas. Kreipkitės: 

6630 So. Mozart St.

VYRŲ REIKIA INSTOJIMUI į 
Surface Cab Ųo. Gali padaryti $100 
į savaitę. Didelė proga žmogui su 
mažu kapitalu. Patyrimas nereika
lingas. Kreipkitės.

5 N. La S alio St.,
( Room 808, Mr. Craig

Tel. M ai n 3798

T0WN OF LAKE
Pardavimui namas, krautuvė 

ir tuščias flatas, gera apielinkė, 
Minkštų gėrimų parlor.

5301 S. Paulina St.

PARDAVIMUI
BARGENAS! BARGENAS!!

' GERAGE ANT PARDAVIMO

Nepraleiskite čia gerą progą, ga- 
rage parsiduoda su namu arba be 
namo, tik biznis, kaip kas norite. 
Vieta yra South Sjde prie Boulvaro, 
kur didžiausis traktas, tūkstančiai 
automobilių kasdieną pravažiuoja, 
$24,000.00 atneša pelno ant metų. 
Atsišaukite tuojau, Edwards(W. Bak- 
ševič, 3301 So. Halsted St., Tel. 
Boulevąrd 6775.

‘Pardavimui 40 akerių 
farma netoli Doniphan, Mo. Ge
ri budinkai. Kaina $1,650. Leng
vi išmokėjimai, >W. A. Sydle, 
sav., 1548 S. Tumcr Avė.
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PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ 
medinis namas 4 įr 4 kambarių 
flatai. 520 W.<43rd St. Barge- 
nas. Kaina $2,800.00, W. A. 
Sydle, sav., 1548 S. Turner Av.,

JIE&KAU PIRKT “FIXTU- 
res” rakandus bučernės arba 
grosernes, kurie turite, malonė
kite pranešt:
G. L., 3816 So. Emerald Avė.

NEPAPRASTAS BARGENAS — 
2 bizniai vienoj vietoj pardavimui — 
geroj vietoj ir per ilgą laiką išdirb
ta. Pardavimo priežastį patirsite, 
ant vietos.

Kreipkitės:
4438 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI BUČERNE ir GRO- 
sernė visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ‘ ir geras. Parduosiu pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsit ant vie
tos.

Atsišaukite:
2722 W. 47th St.

Phone Lafayette 5864.

Lietuviai Tėmykite!
Aš busiu per dvi savaites 

Chicagoj ir kas panorėsiu žinot 
apie ukes, ateikit pas mane par 
sikalbėt. Aš esu ūkininkas jau 
per keletą metų, žinau gerai 
musų apielinkę; galiu parodyt 
daugelį gerų ir nebrangių ūkių. 
Ateikite po mum. 3147 So. Hal- 
sted St., ant antrų lubų iš fran
to kasdieną nuo 2 po pietų iki 
9 vakare.

WM. GIRAITIS, i 
Iš Hart, Mich., R. 2, ūkininkas.

LABAI GERA PROGĄ MUZI- 
kantui, pardavimui kastantinka ir 
geras trambonas ,labai pigiai. Taip
gi duodu lekcijas ant kastantinkos. 
Taipgi išdirbu gaidas kastantinkai ir 
kornetui.

S. KARALIUKAS,
3029 So. Emerald Avė.

MOKYKLOS

MOKINKIS
PARDAVIMUI DIDELIS ŠU

VA, 2 metų senumo, gelsvos šers 
ties. Kreipkitės, 2462 Blue Is- 
land Avė., Canal 5521.

PARDAVIMUI BUČERNfi IR 
grosemė. Vieta išdirbta per daug 
metų. Parduosiu už teisingą pasiū
lymą. Biznis cash.

1334 W. 61st St. f
- Tarpe Racine Avė. ir Loomis St.

PARDAVIMUI SALIUNAS IR 
lunch ruimas su visais fixturiais, vie
ta gera, prie fabriko, įvairių tautv 
apgyventa, biznis gerai eina, gali 
pirkti visa arba tik pusę.

4958 So. Wentworth Avė.
Tel Boųlevard 2398 Klauskit Elekso

. / PARDAVIMUI SALIUNAS' 
ir restauranas, apgyventa euro
piečiai^

1959 W. 20th St. v

PARDAVIMUI SALIUNAS 
maišytų tautų apgyventa; biz
nis išdirbtas; parduosiu pigiai. 
Atsišaukite 5441 S. Robey St., 
Chicągo.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
labai geroj vietoj, nėra aplink 
saliunų, biznis 'išdirbtas per 
daugelį metų. Turi būti parduo
tas, nes išvažiuoju ant ūkės. At
sišaukite, 5059 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
šokių tautų apgyventoj vietoj, 
nis išdirbtas per daug nvetų. 
duosiu už teisingą pasiūlymą.

Atsišaukite:
558 W. 87th 

kampas Wallace St.

RAKANDAI

VI- 
biz- 
Par-

5 KAMBARIŲ VALIAUSIOS MA- 
dos rakandai turi būt ūmai parduoti 
antsyk ar atskirai už teisingą pasiū
lymą. Tapgi grojiklis pianas pri
jungta Ukelele ir didelis ’dubeltava 
sprendzina phonograpas su rekordais. 
Viskas gvarantuota. Rezidencija. f

* 1922 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 8 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamąjam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma 
lempa, grojiklis pianas, phonograhas 
ir tt. 4959 Prairic Av. Apt. 1.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvama mažiną. Maliną va
ro auglta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių lapose.

Master Sewing Sčhool
Principais*

JOS F. KASNICKA 
190 North State SU 

Kampas Lake St. 4-fl.

P-Ifa E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
/ MOKYKLA

Mokina r kirpti, aluti, pritaikyti Ir 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY »OF

į G0WN DESIGNING 
Room 402, 59 E. Adams SU

Tel:. Harrison 1421. Chicago

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos biz

niavome merginoms, paairiuvimul 
sau dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2417 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkite ypatiikai arba raiy- 
kit lilygu paUauadami.

Sara Patak, plrmdnlnkl.

Vakarinė Mokykla 
ifažos klesos Ir gera priežiūra, užtik

rina kiekvienam greitą progresą.
Mokinama anglų Ir lietuvių kalbą, 

aritmetikos, istorijos, geografijos ir 
visų high school Šakų.

Sunaudokite liuesus vakarus pusi* 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Avė., 

Chicago, UI.




