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rancija susitaikė
su Rusija

Lokautas Danijoje
Atidarė Lietuvos universitetą

l

Lenkijos atsakymas Lietuvai 
nepriimtinas

Francija susitaikė 
su Rusija

Didelis lokautas Danijoj
Apie 150,000 darbininkų išmes

ta iš darbo.
Rusija priima skolas, Francija 

pripažins Rusiją. Smūgis Vo-

BERLINAS, vas. 16. — šian
die paskelbta, kad tarp Kau
cijos ir sovietų Rusijos tapo 
padaryta tuotarpinė ♦ sutartis, 
kurią sovietų valdžia apsiima 
atmokėti Rusijos prieškarines 
skolas. Iš savo pussės Franci
ja apsiima pripažinti sovietų 
valdžią de jure ir suteikti il
go laiko kreditus Rusijos re- 
konstrukcijair

'ši žinia atėjo, kada Vokie
tija pergyvena vidujinį politi
nį krizį ir dar nėra atsigavu
si nuo buvusio streiko. Tokis 
Rusijos-Francijos susitarimas 
yra didelis smūgis Vokietijai.

Nors socialiniuose rateliuose 
per ' paskutines šešias savaites 
buvo žinoma, kad Francija 
flirtuoja su Rusijos valdžia ir 
patylomis veda 'derybas, bet 
nebuvo tikimąsi, kąd taip greit 
įvyks tokis susitarimas.

Jeigu žinia yra teisinga, ji 
reiškia didelę ekonominę ne
laimę Vokietijai, kadangi, be 
abejonės,, tarp sutarties sąly
gų yra ta, ko d Rusija turi pa
sinaudoti Versailles' sutarties 
skirsniu, kuris pripažįsta Ru
sijai teisę išreikalauti iš Vo
kietijos kontribuciją, pasire
miant išdėstytas sutartyj prin
cipais. /

Rusija gi iš savo puses vei
kiausia turės tas teises perves
ti Francijai, už ką Francija 
pristatys Rusijai už 800,000,- 
()(K) auksinių frankų įvairių 
prekių, kurios bus paimtos 
nuo Vokietijos. Tokiu budu Vo
kietijos kontribucija 
dar 16,009,000,000,000

COPENHiAGEN, vas. 16. - 
Danijos fabrikantai paskelbė 
visuotinų lokautų visoje Dani
joje. Lokautas paliečia beveik 
visąs industrijas ir apie 150,- 

rOOO darbininkų liko išriesta iš 
darbo.

Delei lokauto pasidarė dide
lis trukupias anglių; taipjau 
yra pavojus ir maisto truku
mo. Kelios gaso 'ir elektros 
dirbtuvės kituose miestuose 
turi anglių tik kelioms die
noms. 

J

Atsakymui j lokautą darbi
ninkai tariasi / paskelbti visuo
tiną streiką.

Lokautas tapo paskelbtas fa
brikantams bandant nukapoti 
algas 20 nuoš. ir prailginti dar
bo valandas. >

Klerikališkoio voro naguose

Galvanausko deklaracija Sąjungos Kontrolės Komi
Steigiamame Seime

Bandys taikintis su Lenkija. 
Leis savus pinigus. Pildys 
Rusijos sutartį.

WASHINGTONAS, vas.
d. (Elta). — Lietuvos Minis- 
teris pirmininkas, p. Galva
nauskas, M misterių kabineto 
deklaracijoje Steigiamame Sei
me pabrėžė kad Lietuva džiaug
sis Pabalti jos Sąjungoje ma
tydama ir Skandinavus. Gal
vanauskas savo deklaracijoje 
pareiškė šiaip:

Lietuva su Lenki ja j ieškos 
taikaus susitarimo, bet būtina

auksinių

Rusija, 
Francija turės pirmenybę prie 
visų koncesijų ir kiekviena ki
ta šalis, kuri norės prieiti prie 
ffeišsemianyi Rusijos turtų, tu
rės užsimokėti t įžangą Franci
jai.

Anglija irgi bus pašalinta iš 
Rusijos marketų, kadangi Jie 
bus Francijos žinioje ir delei 
negalėjimo varžytis su Franci
jos atgabentomis iš Vokietijos 
atimtomis prekėmis..

Diplomatiniai rateliai mano, 
kad ši Nutartis yra kertiniu 
akmeniu koalicijai prieš Ang
liją. Ta koalicija susidės iš 
Francijos, Rusijos, Turkijos il
ki tų mahometonų Azijoje. Tą 
koaliciją taipjau rems ir “ma
žoji enlente” — čechija, Jugo
slavija ir Rumunija.

sutarties su

SKAITYKIT IR PLATINKIT

WASHIN<;TOX"A.lS, vas.
d. (Elta). — Vasario 8 d. Tau
tų Sąjungos militarinč, 
lės Komisija pilname

Contro-
sąstate

13 apleido Lietuvą via Vilnius —* 
Varšuva.

Jau 34 užmušti Belfaste
BELFAST, vas. 16. — Nuo 

pereitos subalos nakties, kada 
atsinaujino susirėmimai gatvė
se t ar j) sinn f ei nerių ir ulste- 
r iečių iki šiandie po piet už
mušta jalu 34 žmonės, šaudi-

Lietuvos universitehs 
atidarytas \

KAUNAS, vas. 16. — Lietu

 

vos Laisvės\ varpas, kurį pado
vanojo Lietuvai amerikiečiai 
šiandie pirmą artą suskambė
jo iš priežasties' atidarymo Lie
tuvos Umveysiteto.

siandįtW taipjau švenčiama 
(Lictuvo^nepriklausoniybės 
kaktuves.

Sll-

Lenkijos atsakymas 
Lietuvos notai

Lenkijos atsakymas 
nepriimtinas.

Lietuvai

vas. 13
7 d. Len-

WA3HINGT0NAS, 
d. (Elta). — Vasario 
kijos užsienio reikalų ministe- 
ris, p. Skirmantas, pasiuntė 
Lietuvai notą kurioje pareik 
kė, manąs, kad Lietuvos vy
riausybė parodžiusi nenorą grei-

gingus santykius, lodei pasta
čiusi neleistinas priešderybines 
sąlygas, Lenkija siūlo pirma su
reguliuoti bendrus praktinius 
klausimus, kad iššaukus Lietu
vos Lenkijos suartinimą' ir 
tuomi sveikai paveikus į san
tykių nustatymą. Paskutinioji 
sąlyga neišaiškinanti priešdery- 
binių kliūčių sutampa su Tau
tų Sąjungos rekomendacijomis, 
Lenkija siūlo, imant tai domėn, 
greitai pradėti derybas. Lietu- 
Vos vyriausybe laiko šį Skir- 
niunto atsakymų neigiamu. .

5 mirė nuo degtinės
HACKENSACK, N. J., v. 16. 

— Į tris' dienas čia nuo deg
tinės ' pasimirė penki žmonės.

Spešelų 
agentų 
bėdos

Harringtonas ir agen 
tai apkaltinti

Dar keturi jo agentai areštuo
ti. Harringtonas paliko tik 
$5,000 pinigų.

Vakar grand jury išnešė ap
kaltinimą prieš Leslie Harring- 
ton ir keliolika jo pagelbinin-sąlygą, kad lenkai turi atitai- masis viš dar neapsistoja, nors .

k ' .j- į miestą''atgabenta daug ka-.Lų ir agentų. 1 ats Harrrngto-
rinkimai ^rinombnčs, kuri bando sustab-1

syti sulaužymą (Suvalkų) su-J miestą atgabenta 
tartį. Vilniaus lenkų L______
yra negirdėta kultūros pasau
lyje lenkų malversacija. Prie- 
mieras tvirtai ir griežtai pa
reiškė, kad “esan>e solidaringi 
didžiųjų valstybių pastangose 
stabilizuoti tarptautinę taiką ir 
ekonomijos gyvenimą Europo
je ir kaipo nepriklausoma su
verene valstybė aktingai daly
vausime tose pastangose. Su 
vokiečiais likviduosime ostus, 
(reiškia, bus įvesti savi pini
gai. E.), atsiskaitysime nuosto
lius ir |ureguliuosime prekybi
nius santikius. Su Rusija sto
vėsime ant taikos sutarties pa
matų”.

dyti niušius, kadangi policija 
yra jau bejiegė tai padaryki.

Daugiau kareiviu atšaukia
WASHINGTON, 16. - 

Karo departamentas paskelbė, 
kad dar 203 oficieriai ir 3,000 
Amerikos kareivių ištraukiama 
iš Vokietijos. Tokiu budu pa
lei Reiną pasilieka Amerikos 
169 
vių.

oficicriai ir 2,217 karei-

Lietuvos nota dėl Vilniaus 
ištremtyjy

WASHI.NGT()NAS, vas. 13 
d. (Elta). — Vasario 8 d. Lie
tuvos Vyriausybe įteikė Tautų 
Sąjungos kontroles komisijai 
notą, kurios nuorašas siunčia
mas Sąjungos Tarybai. Noroje 
protestuojama prieš lenkų sau* 
valingą Vilniuje suėmimą ir iš
trėmimą lietuvių ir gudų vei
kėjų. Ištrėmimas aiškinamas 
negalėjimu teisme kaltės priro
dyti ir noru pašalinti gaivalus 
priešingus lenkų propagandab 
Ištrėmimo tikslas buvo sutruk
dyti tautinį Lietuvos darbą 
Vilniaus srityje. (Lietuvos vy
riausybė notoje reikalauja grą
žinti ištremtuosius Vilniun.

Persijos sukilimas 
užsibaigė

2‘X (paštu). — 
vadas Ensa-

( MASKVA, s. 
Turkijos sukilėli 
nulla, kuris pereiti vasarą pra
dėjo sukilimą • prieš Persijos 
šachą ir buvo užpuolęs nat ir 
Tegeraną, dabar sugrįžo į Mas
kvą, sukilimui nepavykus. Jo 
draugai liko užmušti, bet jam 
pasisekė pasprukti.

NEW YORK, v. 16. — 1(M) 
kahųvių ir 16 oficierių iš Nevv 
Yorkd\ valstijos nusižudė laike 
karo Franci jo j e.

nas dar tebėra nesugautas, bet 
policija jo JieŠko ir tikisi ne
užilgo turėti jį savo rankose. 
Manoma, kad jis yra kelyj į 
Floridą, ar gal ir Cbicagojc 
slapstosi. Savo daigius jis dar 
panedėlyj išsiuntė į New Yor- 
ką.
•

Tarp apkaltintųjų yra ir 
Harringtono sutvertosios Nova
culite Co., kurios Šerus jis da
lino žmonėms, būtent Luke 
Byrne ir Thomas Moran. Ap
kaltintas ir Petras Žilvitis, ku
ris buvo vyriausiu Harringtono 
agentu.

Kiek kitų agentų apkaltinta 
ir jų pavardžių neskelbiama, 
nes jie sužinoję apie apkalti
nimą galėtų pasprukti iš Chi
cagos. Manoma, kad apkaltin
tųjų agentų skaičius siekia nuo 
15 gal iki 30. *
> Policija vakar suėmė dar 
keturius Harringtono agentus. 
Jais yrą Jonas Petroskas (Pet
rauskas?), 3323 Lowe Avė., 
Kazys Varkalis, 3309 Union 
Avė., Maikis Perlanskis, 3309 
S. Morgan St. ir Maikis Pri- 
bulas, 1926 Canalport Avė. Ka
zys Varkalis prisipažino polici
jai, ad jis bėgyje 4 menesių

Vokiečiu kalba sugrįžta.

CHICAGO. —- Mokyklų su- 
jcrintendcnto Mortenson įsą- 
<ymu, Chicagos Viešose aukš
tesnėse mokyklose vėl bus pra
dėta mokinti vokiečių kalbos.

PINIGŲ KURSAS;
1------------- - J

Vakar, vasario 16 d,, užsienio pini- 
firų kaina, perkant jų ne mažiau kaip | 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų $4.36 
Austrijos 100 kronų .............  4c
Belgijos, 100 frankų ........... $8.30,
Danijos 100 kronų ............... $20,75
Finų 100 markių ........   $2.02 į
Francijos 100 frankų ...........  $8.66
Italijos 100 lirų ................... $4.86
Lietuvos 100 auksinų ........... 51c
Lenkų 100 markių ..................   3c
Norvegų 100 kronų ........... $1\.93
Olandų 100 guldenų ......   $3^35
'Švedų 100 kronų ........?.........  $20 25
Šveicarų 100 markiu ............$19.54
Vokietijos 100 markhj ........... 51c

Šiandie - \
bus svarbios prakalbos 
Meldažio svetainėje, 2242 
W. 23 PI. Kalbės “Nau
jienų” redaktorius, P. Gri

siomis temomis: 
įsigalėjimas 

ir “Naujoji 
Partija’ ”,

gaitis, 
“Klerikalų

‘•Darbininkų
Rengia L. S. S. 22 kuopa.
Pradžia lygiai 7:3O vai. 
vakaro. Įžanga dykai.

surinkęs dėl Harringtono $100,- 
000.
Kur dingo Harringtono turtas?

Receiveris, kuris bando su
rasti kiek turto paliko Harr
ingtonas ir kur jis yra; sura
do tik $3,000 vertes Harring
tono automobilių ir $5,000 pi
nigais, kuriuos Harringtonas 
buvo pasidėjęs Century Trust 
Co. Jokio kitokio turto neran
dama. Abejojama net ar to 
garsaus novaculite žeme tikrai 
priklausė Harringtonui. Kur 
yni likęs turtas veikiausia ne
galima bus sužinoti iki ne
bus sugautas pats Harringto
nas, kuris jį yra paslėpęs.

Nuosprendis apie Apple 
atidėtas.

Teisėjas Landis buvo paski
rus Central Trust Co. receive- 
riu kitam “spešelui”, Charles 
Apple. Apple tam pasipriešino, 
kadangi, viena, jis galįs kiek
vienam kreditoriui išmokėti

lauti panaikinimą receiverio ir 
Bischoffo paliuosavimo, nes, 
girdi, kai jis bus liuosas ir ga
lės liuosai veikti, tai jis at
mokėsiąs po 75c ant dolerio, o 
dabar žmonės nieko negausią. 
Lengvatikiai žmoneliai tam pri
tarę. Bet Bischoffo ir visos jo 
kompanijos šulerystės yra tiek 
aiškios, kad valdžia tokio 
paukštelio pąliuosuoti jokiu bu
du nesutiks.

Valstijos prokuroras renka 
medžiagą ir ketina tuojaus 
kreiptis į grand jury, kad iš
gavus kriminalinius apkaltini
mus prieš Bischoffą ir jo vi
sus pagelbininkus <r agentus. 
Juos bandoma bus > apkaltinti 
kaipo apgavikus, kaip kad ta
po vakar apkaltinti apgavystė
je Harringtonas ir jo agentai.

Valdžios agentai tyrinėja Ris- 
choff<x ir Harringtono ir kitų 
“spešelų” biznį ir kitokiu žvil
gsniu, būtent ar jie tinkamai 
yra užsimokėję taksus.

nesąs Chicagos gyventojas, mes 
jo namai yra Kansas City, Mo., 
todėl jo negalįs liesti Chicagos 
teismas. Teisėjas įsake referee 
Wcan peržiūrėti Apple knygas, 
o šiandie išneš galutiną nuo- 
spre^clį Apple dalyke.

Bischbffo užtardytojai.
Referee Eastman vis dar tar

do Bischoffą ir jo gimines. 
Atidaryta Bischoffo ir jo gi
minių saugiąsias dėžutės ban
kuose, bet jose nieko svarbaus 

k nesurasta, bet visgi rasta to-1 
kių dalykų, kurie, gal pagelbės 
prieiti prie, kaip lanoma, Bis
choffo užslėpto jd/turto. I I

Atsiranda na/ij* Bischoffo 
gynėjų ir tarp autųjų žmo
nių, veikiausia/ kurstomų bu
vusių Bischofflb agentų, kurki 
kartu su Biscl/offu gerfci pasi

 

pelnė iš žmo/iių tamsumo ir 
godumo pinigų. Vakar tokie 

 

gynėjai buvo sušaukę nuskriau
stųjų žmonių susirinkimą ant 
Town of Lake, karčiaminėj sa
lėj prie 4501 S. Hermitage Avė. 
Susirinkime dalyvavo veik vie
ni lenkai, bet buvo iY keli lie
tuviai. Susirinkusiems buvo 
įrodinėjama, kad reikia reika-

Gabenasi streiklaužius 
iš Filipinų.

MANILA, P. L, vas. 16, — 
Holandijos ir Japonijos laivų 
kompanijos pradėjo gabentis 
nuo Filipinų salų streiklaužius 
užimti vietas^ streikuojančių 
chinicčių jurinihkų llongkon- 
ge. Pereitų mėnesį išsiųsta Chi- 
nijon daugiau kaip 1,000 fili
piniečių, vakar gi išsiųsta dar 
150.

MEXI€() CITY, vas. 1L
Iš Guadalajara pranešama, kad 
pulk. Valdcz sukilo prieš val
džią ir paėmė ir išplėšė mie
stelį Sayusla. Federaliniai ka
reiviai vejasi sukilėlius į kal
nus. . \

Valdžia uždraudė socialistų 
susirinkimus Guadalajara ir 
areštavo svętimšalį socialistų 
agitatorių Laurit, kuris busiąs 
išvarytas iš Meksikos.

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

yyto iki 2 vai. po piet.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per iurj 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 TRIS CHICAGOS OFISUS.
Naujienų Pinigų Siuntjmo 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 gyarantijas už savo če-lĄ 
kius. Naujienos išmaino dideles pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos ku , koks tik 
yra*New Yorke ar Chicagoje. aujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kžtune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St., \

Bridgeporto Skyrius
3210 So. Halsted St., Chicago, iii.

t

Town of Lake Skyrius •
1614 West 46th Street, Chicago, m.

cago, III.

i

K



Kas Dedasi Lietuvoj
t-

Iš Lenku okupuoto 
krašto.

Gelžkeliečiai pradėjo organi
zuoti savo profesines sąjungas.

— Gelžkelietis.

_ ________ NAUJIENOS, Chicago, HL
f Gana pažimėtinas nuAlikis, n..... . .. , ž=ž==
kad vagonėlis nuvirto ne kraš-* 

/ tinis, bet iš vidurio sąstato ir jis 
yra visai naujas, ką tiktai atvež
tas iš Vokietijos, ir ėjo pirmą 
syk išmėginimui. *

—Geležinkelietis.

Teatras Zokoninko Macoko
T ' f

Teatras, ir Balius

Pėtnyčia, Vasario 17, 1922

X Švenčionys. Negana to, 
kad rinkimų metu lenkų agita
toriai ir kariai visaip gąsdinda
mi žmones, spyrė dalyvauti rin
kimuose, bet dar 4r dabar jie 
nepaliauja persekioti ir gąsdinti 
tų, kurie nedalyvavo rinkimuose. 
Vietinė gyventoja, senelė lietu
vė atėjo prie šulinio vandens. 
Pamatęs kareivis pro langą, se
nelę, semiančių vandenį, * išbėgo 
ant kiemo ir pradėjo klausti sc

enelės, kas esaftti ir ar balsavusi 
Vilniaus seiman. Senelė atsakė, 
kad esanti lietuvė ir Vilniaus 
seiman nebalsavusiu Kareivis (--- ---------- c----------
gavęs toki atsakymą, užpyko ir nuo redagavimo, o jo vietoj ėmu- 
paėmęs prisemtus seneles kibi- j si redaguoti “Tautos Įtaisą” p. 
rus, išliejo vandenį žemėn, sa- į Tubelienė, vos išleidusi tris laik- 
kydamas, kad tokiems chamams raščio numerius, Kauno komen- 
čionai semti vandup negalima. ■ danto nusprendimu tapo išsiųs* 
Senelė pradėjo prašytis, nes k i- ta iš Kauno ir išvažiavo užsie- 
tas šulinys buvo gana toli, bet m n.
kareivis ne klausyti nenorėjo. į To paties komendanto sprendi- 
Tada senelė atsiminė, kad šu- mu, toks pat likimas buvo pa

nini reikia kaulo, ištraukė iš ki- ruoštas ir prof. Voldemarui, bet 
šeniaus 100-tą lenk, markių ir padavus jam Krašto Apsaugos 
įmygo kareiviui rankon. Karei- Ministeriui pamatuotą skundą, 
vis gavęs tokią dovaną įbt»go 
pirkion, o senelė pasisėmusi van
dens, pagrįžo namo. Tikras 
vargas: iš jų ir vanduo reikia 
pirkti (“Vilnietis”).

Represijos prieš laik
raštininkus.

(Musiį^korespondento)
KAUNAS, Sausio 20. — 

žangiečių laikraštis firkritikavi- 
mą valdžios nuolat uždarinėja
mas. “Lietuvos Balsas” per 
trumpą savo-gyvavimo^laiką net 
tris kartus turėjo keist savo 
“balsą”, išvilgdamas dabar “Tė
vynės Balsu”. Gi prieš to laik
raščio redaktorius pavartota re
presijos. Pirmutinis redakto
rius p. A. Smetona pašalintas

Pa-

Kalbėjimas syetima kal
ba publikoje.

Rengiamas

Laisvamanių Federacijos 37 kuopos
Įdomiausia Dalykas Kunigo Macoko

Teatras, kuris bus loštas Nedėlioję
i Scenos Mylėtojų Ratelio

Po reziserija M. DUDULIENfife
gyve-

Rimta padėtis.
---------r—

(Musų korespondento) / 
i

. Kaunas, sausio 21. — Są- 
rišy su iškilusia istorija nepa
prastų šmugelių, Ministerių Ka
bineto krizio ir Tautų Sąjungos 
Vyr. Tarybai paskutiniam posė
dy nieko gera nepadarius Lietu
vių-Lenkų ginčui išspręsti, Lie
tuvos piliečių ūpas pasidarė la
bai įtemptas? nervingas. Visuo
menė paskutiniųjų dienų įvy
kiais labai susidomėjus, šalyje 
vyruoja įvairių Įvariausi gandM 
ir niekas nežino, ką ga|i atnešti 
rytojus. Beto, liaudis, darbinin
kai labai susįrupinę savS buities 
pablogėjimu dėl brangymečio ir 
norėtų rasti koki nors kelią pa
gerinti nebepakenčiamas savo 
padėties sąlygas.

Nuo Naujų Metų laukta pakė
limo algos, nes St. Seimas algų 

^normavimo klausima svarstė 
dar praėjusiųjų metų, rudenį, 
tečiau ligi šiol api^hlgų nusta- 
timą dar nėra jokių tikrų žinių. 
O gandai ir kalbos darbininkų 
forpe platinasi vienos kitoms 
prieštaraujančios. Vieni kalba, 
kad algų priedų visai nebusią, 
esą užtenka, kad valstybinių į- 
staigų tarnautojams bei darbi
ninkams pažadėta duoti po 2 
pudu ruginių miltų ir po pusę 
pūdo žirnių papiginta kaina 
(miltų pudui 10 auks.). Kiti ša- 
ko, kad algos jau esą nustaty
tos, tik labai neteisingai, peš gi 
gaunantieji dideles algas aukš
tesnieji valdininkai priedo gau
sią 150%, o žemesnieji tik 50% 
ir t. p. Bet tos visos ^kalbos tai 
tik spėliojimai.

komendanto nusprendimas tapo 
atmainytas ir Voldemaras kol
itas teberedaguoja laikraštį. Tik 
nežinia ar ilgai.

F Taip tai žaidžiama su spau
dos laisve ir taip branginama 
asmens nepaliečiamybe demo
kratinėj Lietuvos Respublikoj.

—Pilietis.

TRAUKINĖLIO NELAIMĖ

Kaunas, Sausio 2. — Kaune 
iš priemiesčio Panemunės, per 
Šančius, pagal Nemuną iki ‘Alek
soto tilto (apie 6 varstus tolu
mo) piliečių patogumui kasdien 
vaikščioja traukinėliai, sąstate 
iš 2—3—4’ vagonėlių. Ligi šiol 
traukinėliai į abu galu vaikščio
jo tik du, kas valandą. Gi nuo 
šių metų sausio 1 dienos judė
jimas tapo pagerintas, vietoj 
dviejų dabar jau eina keturi, t\_ 
y.h traukinėlis ten ir atgal eina 
kas pusvalandis. Tai, galima 
sakyti, beveik atstoja tramvajų. 
Už biletą ligi galo iki šiol mokė
jo 4 auksinus, o nuo š. Naujų 
Metų moka 5 auksinus.

Naujų Metų dieną, pradėjus 
.traukinėliams vaikščiot naujų 
patvaikimu, 2 va1!. atsitiko ne
laime. Ties Tilmano fabriku 
vienas vagonėlis nuvirto griovin 
ir dikčiai aplužo. Kadangi trau
kinėlis ėjo išlengvo, tai su kelei
viais nelaimės neatsitiko, viso 
tik lengvai sužeistas vienas ka
riškis.

[Iš Lietuvių Biuro prie F. L. S ]
Vyriausiojo New Yorko vals

tijos teismo apeliacijinis sky
lėjus mesenai- perkratinėjo by
lą kuri yra dideles reikšmės 
kiekvienam Amerikoje 
nančiam svetimšaliui.

Buvo statomas klausimas, ar 
kalbėtojai gali viešose vietose į 
susirinkusius kalbeli svetima, 
t. y. ne angliška kalba.

Pernai vienoje Brooklyno 
gatvėje į Susirinkusius žydus 
kalbėjo Louis P. Goldberg. Jis 
kalbėjo prieš aukštas nuomas 
(samdas),% apie namų savinin
kų nesąžiningumą. Policija už 
tai jį areštavo.

New Yorko policijos komi
sini! iąrius dar pirm to buvo 
davęs policijai įsakymą, idant 
viešuose susirinkimuose nebū
tų kalbama svetimomis kalbo
mis. Komisionierius tai pa
darė aukštesnės valdžios nelie
piamas. Tuo pasiremiant Goki- 
iTergas ir buvo areštuotas.

Miesto teismas tečiaus ant 
rytojaus Goldibergą paliuosa- 
vo. Bet Goldbergas tuomi ne
pasitenkino. Jis padavė bylą 
apskrities teisman prieš pdjjci- 
jos, komisionicrių irt 
ną,' kurs jį areštavo, 
lavo atlyginimo už 
areštavįmą.

Apskrities teismas
bylą atmetė. Tuomet Goldberg 
kreipėsi apeliacijinin teisman 
ir tenai laimėjo. Teisėjas Put
niau teismo vardu pareiškė opi
niją. Jis tarp kitko pasakė:

“To areštavimd teisėtumo 
palaikymas mus privestų prie 
to, kad mes turėtumėm arės- 
tvoti kiekvieną,, Id 
t ima mums kali
kalbos tikslo ir pačių žodžių 
pobūdžio. Areštuoti kalbėto

ją; kalbantį žydiškai žydų su
sirinkime, reiškia laužyti žydų 
piliečių teises. *

“Tuomi remiantis negali būt 
jokio pateisinimo tam, kurif 
laužo kalbančiojo’ piliečio tei 
sės”.

Todėl teisėjas ) Putman ap
skrities teisino nuosprendį at
mainė ir bylą atgal pasiuntė 
tam pačiam teismui. 'Nurodė. 
%ad 'byla butų atnaujinta su 
tikslu Goldbergui gauti atlygi
nimą nuo New Yorko polici 
jės komisijonienaus.

Vasario-February 
19 dieną, 1922 

koSCIUSZKOS SVETAINĖJE, 
3811 Cėdaf St., Indiana Harbor, ind.
.... —7—". 1 ..........

Durys atsidarys 5 vai., teatras prasidės 6:30 v. vak. | 
Įžanga dideliems 75c., vaikams $5c.

Lietuviai ir Lietuvaitės! Minėtame Teatre 
pamatysite, kaip zokoninkas (kunigai) Macokas 
apvogė Panelę šv. ir aprėdė savo brblienę, kurią 
jisai mylėjo. Pamatysite, kaip kunigas Macokas 
savo brolį su kirviu nukirto ir norėjo su jo pačia 
pabėgti, bet likosi pagautas ir nuteistas 15 metų * 
Rusijos kalejiman.

» KOMITETAS.
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DIDELIS IŠKILMINGAS GALIOSI .
Rengia

Chicagos LietuviųPašelpinis Kliubas.
Kviečia visus, senus ir jaunus atsilankyti ant šio vakaro ir prie geros 

muzikos linksmai laiką praleisti. Nepamirškite šio vakaro, nes šokiai bus 
naujos mados, kokių nesat matę, [vyks

Subatoj, Vasario-February 18 d., 1922'
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJINĖJ SVET.,

18-ta gatvė ir Union Avė.
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 25c. ypatai.

Kviečia KOMITETAS.

K A /• '

EXTRA! EXTRAH
BALIUS

Rengia Lietuvių Jaunimas,

Subątoj, Vasario-February 18 d., 1922
Bažnytinėj svetainėje, 3J5-ta gatvė ir Union Avė.

Pradžia 7:30 vai. vak. . Įžanga 25c. ypatai.
Gerbiami vietos apielinkės lietuviai! NepraSiskite šios pui

kios pasilinksirmimo progos. Apart linksmų šokių, Adar l>us gana 
puikus programas susidedąs iš visokių pamarginimų, i^ipo: dainų, 
dekliamacijų ir tt. Kviečia y aldyba.

MM

PIRMAS KONCERTAS 1
. x Rengia

Ateities Žiedo Vaiky Choras
1

t

/ , ; * West Sidės Skyrius
Programas bus labai žingeidus.

šiame programe dalyvaus gabiausios Chięagos jaunuolių 
chorai, jaunuoliu orkestrą, kvartetas, sikstetąs, duetai, šokėjai, solistai ir 
deklamatoriai. ^lĮaipgi bus įvairių žaismių.

Gęrbiama’' publika prašoma kuoskaitlingiausiai atsilankyti ir paremti 
jaunuolius. Todėl nepraleiskite šios progos, po programui bus šokiai prie 
puikios lietuviškos muzikos, tėmykite

/ Subatoj, Vasario-February 18 d^J922 m.
Meldažio svet., 2242-44 W. zttb'PL

Pradžia 7 vai. vak. livieeia “A. Ž.” V. D.

spėkos, t. y.

Z - ' Jį. .

Neprigulmybes Puotą!
Lietdvos 4-rių metų nepriklausomybę paminėti.

Bankietas-Koncertas-Balius
Nedelioj, Vasario 1991922
Svečiai prasidės ^rinktis 5 vai. po pietų. Vakarienė prasidės lygiai 6 v.

MORRISON KOTELY, CAMEO BALL ROOM 
Kampas Clark ir Madison gatvių.■ o : ‘

Programe dalyvaus žymus kalbėtojas iš Rytų. Koncerto\♦ \. ' minusią dalį išpildys Mariute Rakauskaitė. Po vakarienei, bu: 
liūs ir šokiai. Bus nuimtas šios puotos paveikslas ir vėliau pl^i
Lietuvon. Chicagiečiai! šioje neprigulmybės puotoje pasirodykime 
tikrais patriotais visoje savo didybėje ir gražybėje.

Tikietai pųoiįai gaunami lietuvių aptiekosc, krautuvese ir pas 
vietinius veikėjus. . . RENGĖJAI.

; t į LIETUVIAI, VISI RENGKITĖS į

zy- 
ba- 
stas

M^DR.HERZMAN=^V
ii MBhuoa

PeniklH m 8412 Bu. Kalsto SI. 
pe lįp, 8811 Sa. Maisto Si

Barai liatuviami Mnanus Hr £1 
nuita kaipo patyrę® fltydytajiu, abi- 
rargaa ir skuteris.

I&yda aitrias ir chraaiikaa Mc&r.. 
vyrą, matarą te valką, pagal *a«> 
jausiąs metodas K-Ray te kitakSaS 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijal 105 W. 
18th St., nstoli Plak St.

VALANDOS: Kas 18—18 pia&ą, 
ir bbs 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis! Danai 
TalaphaBAilJ 81*B .

x 1 Haktimiai Drazal
( M1 - Drever <186

GYVENIMAS: 8818 S. Hateted Si. 
v AJta 9—18 ryt® te 8—f rak rak.

AR BIJOTE “FUI”?
Paprastai atsiranda nuo mažo

ŠALČIO
- šiurpuliai vaikščioja 
kauda — pirm eisiant 
;e nugarą, krūtinį, strč-

Jei ko šit 
arba gerklę 
gulti 
nas ir sprandą su mažai. 
Saporr.'ental

Jis sulaužis slogas per naktį ir jei

SAPOMENTOL*
taip pat pasielgsite iš ryto, tuojaus 
jausitės ir vėl gerai.
Sapomentol

SAPOMENTOL
Yra tvirtesne už^kitą kokią gyduo

lę kokios tik yra pardavojamos. Pa- 
niėginimu pęrsitikrinsit patys.

Taipgi yfa labai geru nuo reuma- 
tiškų skausmų.

Galite gaut pirkti kiekvienoj vais
tinėj po 65c.

Polo Chemical Company 
2824 W. Chicago Avė., 

CHICAGO, ILL.

Jlche? -
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą 

dantų slyiudėjimą 
neuralgijos

Arba kitdkį skausmą, 
mėgink

br. Milės Anti-Pain Pilis
Ono or two and the pain čiopa 

Contain no habit-fortning clrufls 
Heve you tried Dr. Milės’ Nervine? 

' Ae f a vemt’ Tiitfffffįet

K. OUG1S 
ADVOKATAS 
Miesto ofisas t

127 N. Dearborn SL, Room 1111-18 
Tid. Central 441L V*L nuo 9-6

Gyvenimo vieta? 
1828 S*. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. Idekvis- 
ną vakarą, iiskyrus utaiYinfcią te 
kstvergą. Nsdtlioms nuo 9 iki 12 r.

A.

JOHN' KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

1201 W. 22nd St, torti UavfM 8L 
Telephono CanaI 2552.

% al&ndo8i 4 Iki 6 po ptet. ir iu 
x 7 iki 9 vakar*.

Veda visokiu bylu. vIbuom 
teJsrauortt. Ekzenusavoja Abetrak- 
■.tuj, ir padirba vteokiu® Dokumea- 
ru3, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Karmas ir Rianios, 
Skolina Pinigu® ant pirmo morge- 
t'iftus ant lengvų hJygą.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

S. La Šalie St. Jioom 324
, Tek: Central 6390”

Vak. 812 W. 33 St., Chicaio.
Tek: Yards 4681

8. W. BANKS z 
ADVOKATAS

1811 Rector Bailding
7» l^onroe Street, Chlcaga, 

Pkone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St.

T»rd» 1915. Vai.: 6 iki • rak. <

Tak Haymarkat 8669
JOSEPH W. GRIGAI)

Lictaria Advokatas 
Kambaris 806, Romo Bank Bldg. 
Kaznp. Milvvaukee ir Ashland Ava® 
Ofiso yal.i nuo 9 Ud 5 te m® 7 

iki 9 vakaro.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARUAI 

1805-7 127 N. Dearbom SA 
Randolph 8899 

MAURICE J. SoLAN 
lUa. 1102 S. Ashland Biri. 

Seeley 8671

Tel, Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vidunniestyj. 

ASSOCIAT1ON BLDGk 
19 So. La Baile St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 8395 
l__ =____ ■ - --------------------------------------- L i

Phana Boulovard 6801
ANTANAS GREDUBKA

Ganaralia
Kontraktorins ix 

budavotoju. 
Budavojame te tatoema.

1401 W. 47th St, CMcas*.

Pratušiinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, ąiulo- 

twe savo visą staką 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.

Tėmykite sekamas kainas:
Overkotai po : $5,$10, $12.50, $15, 

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

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

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikė^ - vi»ž.ti kitur, mes norime iš- 
pardu Ateikite anksti ir pasirin
kite kot.'Vt dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantuojamas. Įsteigta 
1902.

AtchrJ kasdieną Iki 9 vai. Ned. Ud 
6 vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted S t
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DIDYSIS NAUJIENŲ KONCERTAS?

Kovo-March 5,1922
ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM
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DETROIT, MICH.

“Naujienų” 23 num. “Sargas 
Teisybės” savo žinutėje iš Det
roito aprašydamas Lietuvių 
Kooperatyviškos Bendrovės su
sirinkimo eigą, neteisingai in
formuoja “Nauj.” skaitytojams 
apie Bendrovės stovį ir direkci
jos sąstatą. Aiškumo , dėlei 
mes žemiau pasirašę meldžia
me “Nauj.” redakciją suteikt 
vietos musų pastaboms.

Sausio 9 dieną laikytanve 
metiniame susirinkime nebuvo 
išduotas metinis raportas to
dėl, kad vieną savaitę laiko po 
naujų metų valdyba nesuspėjo 
pagaminti. Betb tą daybą ap
sunkino dar pirmininko rezig
nacija, ką liudija susirinkimo

mas. Mėnesiniame raporte už 
gruodžio mėnesį, tiesa, buvo 
nedateklius ant $458.00, bot 
kodcl j). “Sargas Teisybės” ne
pasako minimo nedatekliaus 
priežasties? Juk susirinkime 
buvo aiškinta, kad baigiantis 
metams buvo atmokėta taksai I j 
už nuosavybe, taksai nuo įeigų; I 
taipgi buvo stuba atremontuo- 
ta, už remonth užmokėta apie 
$300.00, ir 11. Tokiu budu ir 
pasidarė tas nedateklius. Bet i 
abelnai bendrovės krautuvės 
duoda bendr. pelną kas mėne
sį, kuris apmoka pirktus 4-ius 
lotus; mėnesiui mokestis $70. 
Lotai užpirkti statymui svetai
nės. Koop. nuosavybės vertė 
šiemet jau ne dvidešimt tūks
tančių, dvidešimt trys tūk
stančiai ir skola jau tik apie 
aštuoni tūkstančiai. Prie Kas- 
parkos bendr. skola buvo daug 
didesnė. Tiesa, Kasparka susi
tvėrus Bendr., savu laiku yra 
pasidarbavęs, bet pereitais me
tais neišrinkus jo pirmininku, 
pasidarė jos priešas, skelbda
mas, kad tai “buržuaziška įs
taiga”, ir atsiėmė šėrus. Agi-j 
tavo ir kitus, ir apie du šimtu j 
sugrąžinta šėrų. Galimas daik
tas, kad Bend. butų turėjus I 
nesmagumo prie toktos tvar
kos, bet laimei Michigano vals
tijos legislatura išleido naują 
patvarkymą Kooperacijoms, 
kuriuo užgina serus priiminėti 
atgal; tokiu budu griovikams 
durys užsidarė.

labu.
PiniL Leonas širvaitis.
Vicc-pirm. F. Motuzas.

Din. rast. Rapolas Kondrotas.
Liet. Koop. Bendč. Valdyba.

GRAND RAPIDS, MICH.

Iš musų padangės. ,

Ncdėlioj, vasario 12 d., L.
D-rų svetainėje buvo — kaip 
skelbimuose buvo skelbiama, —< 
“didžiausias koncertas“, sureng
tas. Lietuvių Dailės Choro, šia
me koncerte nieko nebuvo nepa
prasto. Programe dalyvavo vi
si neišsilavinę dainininkai, nes 
išsilavinusių tarpe \ musų miesto 
lietuvių ir<nėra, kaip dainoje 
taip muzikoje. Yra du, čia au
gę, smuikininkai, bet jie lietu
vių koncertuose nedalyvauja.

Iš aukščiau minėto koncerto 
programo galima išskirti Lietu
vių Dailės Chorą, kuris viduti
niai sudainuoja J. A. Valentino 
vedamas. Be choro, neblogai 
dar sudainavo porą dainelių dvi

1 jaunos mergaitės, O. žeguniutė 
! ir O. Šiugždžiukė. Visi solistai, 

l.’ kurie dalyvavo, nieko gera ne
parodė, nes neišsilavinę ir, kaip

S.

iš paprastų darbo žmonių iš jų 
ir reikalaut negalima.

Vistik reikia pastebėti, kad 
kai kurie musų vadinamų dai
nininkų eidami ant pagrindų su 
savo išsilavinimu tik daro pa
juoką iš kompozitorių. Kai ku
riem dainuojant solo, kiti iš 
/gerbiamosios” sukišę į ranko
ves lupas, juokėsi! .

Sužvėrėjimas.

Nesenai čia trys lietuviai su
sivaidijo už “daisus” (lošia

muosius kailiukus) ir vienas jų 
pradėjo kitam iš kulšių piaustyti 
steiką, kas pabodo, kad šie vy
rukai turi urvinio žmogaus ko
šę po kepure. Pas mus panašių 
gaivalų nestoka. Pereitos su- 
batos vakarą Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų svetainėje, laike lenkų 
baliaus vienas lietuvis, didelis 
mylėtojas svaigalų, įdūkęs neži
nia, už ką pradėjo syetainės apa
čioj su atlenktu peiliu šėliotis 
ir raižyti sienas.

Kitas nemalonus atsitikimas. 
Lietuvis Jonas Rėklaitis, 29 m. 
amžiaus, irgi mėgęs išsigerti, 
susiginčijo su savo bendrais, ku
rie dauginus išgersią munšaino. 
Rėklaičio matyt betgi butą ne
tvirto: pirmadienio rytą, vasa.- 
rio 13 d.,*jis pasimirė Buttcr- 
wrtho ligoninėj.

—Darbai musų mieste išlėto 
kruta.—Atomas.

Įraltijos-amerikoc
| Bjl LINIJA 9Bi,oadvay, Nev’^ork.NY

Hatstedll^&Liberty
COME PUT O F THE BEATENPATH

JOE SHIMKUS 
Generalis, Lietuvis 
Pardavėjas No. 4

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat. 
Viename name su Dr. t Monkevičium 

Tel. Boulevard 9708

Dolerį Įmokant Rakandai iimLSm.i

WALNUT QUEEN ANNE DINING SE^AS
7 šmotų: stalas ir G kėdės. Stalas 45x60 vi rims ir
6 pėdos išskečiamas. Kėdės slip *( flrt
sėdynės tikros odos už vVvaUU

$5 į mėnesį.

Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją;, ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos hos 
pitalČse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdinro. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

Z

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

QUEEN ANNE IŠKIMŠTI SETAI

Ekstra dideli. šmotai; vving kode, arm kejė ir 
7-pedų davenport; austinių juostų konstrukcija; 
Marshall palaidos springsinės paduškaitės; apmuš
tos puikiu velouru. Setas C* 4
trijų šmotų

•v
VELTINIAI MATRASAI 

svarų sunkumo, vien tik pilnos mieros;

2350 *3250

45 i , 
iškimšinvas susideda iš % sluogsnio vėli
mo, V'i vatos, apvalaini 7^
kraštai ___________ ( ^0.1 U

ARŽUOLINIS’*I)In\nG STALAS
Stambus viršus gol- 

__den baigimo, didelis 
išskečiamas viršus 
6 pėdas; stambi ko
ja, plati apačia. La
bai specialiai

$12.85

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų

Tel. Boulevard 6437

r.
KUKNIOS KA

BINETAS

Metalo viršus, mil 
tams susipilti, dide
lė apačia ir virsus 

$29.75

*2675
WALNUT MIEGKAMBARIO SETAI

Puikus miegkambario šmotai 
kainos koncesiją; tikro walnuto; puikaus 
kabinetų darbo; dreseriai 
tvirtomis apačiomis, giliais 
franeuziško stiklo veidrodžiu. 
Chiffonierius Ix>va

už didelę

chiffonieriai; 
stalčiais, ir

Drsseris

“Sargas Teisybės” sako, kad 
susirinkime užklaustas pirmi
ninkas nežinojęs, kiek Bendr. 
turi šėrų pardavus. Netiesa, 
buvo atsakyta, kad apie už 
$10,000.00 bet raštininkui ne
sant susirinkme smulkmeniškai 
lig vieno, suprantama, nebuvo 
galima pasakyti.
/Kunigas Skripka nieko ypa

tingo Bendr. nėra padaręs, nė 
gero nė blogo. Prekes pirkda
vo Bendr. krautuvė. Gi kun.

noj išsiėmė krautuvės knygutę 
ir nusipirko Šerą, ir po šiai die
nai remia Bendrovę. “Sargas 
Teisybės”, rašydamas, kad kun. 
KeniešiK vedęs agi tavi j:» i>ricš 
Bendrovę, apsilenkia su tiesa.

Renkant pirmininką visai ne
buvo atsižvelgta j žmogaus pa
žiūras, galėjo kiekvienas kan- 
diduoti. Susirinkimo vedėjas 
visą valandą prašinėjo, kad tik 
kas apsiimtų. Tiesa, J. Naujo
ko kandidatūra buvo atmesta. 
Bet “Sargas Teisybės” sako ne
tiesą, kad katalikas iždininkas 
Naujoko kandidatūrai prieši
nus. Iždininkas K. Pocevičia 
nėra katalikas, bet žmogus 
daug pasidarbavęs Bendrovei 
ir yra visų gerbiamas. J. Nau
joko kandidatūrą atmetė susi
rinkimas dėlto, kad numatė jį 
nekompetentišku rinkti pir
mininku.

Bendrovės direkcijoj beveik 
du trečdaliai laisvamanių. Tai 
kurgi teisybė sakyti, kad kata
likai pasigriebė Bendr.? Kam 
“S. T.” rašydamas viską kojom

J
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Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

SėILIETUX4\
PER HAMDUPGĄ.PIIJAĄ 

ARBA. LIEPOjų. .
Važiuokit visi parankiu ir tie«iii keliu 

lietuviai važiuoia į Pilis va 
anionkia Lenkų įuostu (koridorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA J KAMBARIUS
ANT 2-ių, 4-rių, G-šių ir 8-nių LOVŲ 
POLONI A ....... ......    Vasario 22, 1922
ESTONTA ................................. Kovo 8, 1922

TREČIOS KLASOS KAINOS J:
HAMBURGĄ *103.59 — PTLIAVĄ $106.50' 

—LIEPOJŲ $110.00
' Dėl<p laivakorčių ir žinių kreipkitės’ prie 

savo agento.

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

įT NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės/ pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie

ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. KIPKEYICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujieny ofisas trumpu laiku, 
o taipjau duoda pagelbos aprūpinime 
taksy.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokiy atidėliojimy ir be jokiy nuosto
liui Naujieny čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

Nežiūrint, kad bendroves 
direktoriai yra įvairių pažiūrų, 
bet gana solidarizuoja, nes 
susirinkimuose vadovaująs vie-1 
nu klausimu — Kooperacijos L

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted SL Chicago

• r

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. danai 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro '
Residencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Pros^ect 3466

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9-/fe ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan' Street, 
CHICAGO, ILL.

Canal 0257’’
Naktinis Tel. Canal 9118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 3 
po piet, 6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.
I—J
f"...........     ’ ""

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakaro

Telephone Vae Bare* 8V4
Re*. 1189 Independence Blvd. Chlceųt

OR. A. A. ROTH
HMSA8 GYDYTOMS Ir CHIRURGAS 

SfecialiutM Moteriik*, Vyriškų 
Veiką ir visą chronišką ligų

Ofbaei 88*4 80. Halsted St. Chiceąe 
Telephone Dreve? 9698 

falmadMi !•—-11 ryte; 2—8 m fiet 
* o »ek Wed»M»m<* U8 16

Telephone Yards 1532

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. 
k-i________________________________

Ofiso Tel. Blvd. 7828 
Pranešimai

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis t

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą i 

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

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

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

k------------------------------------------------- -- Z

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisasi
8149 S. Morgan St., kerti 82 St 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOSi

Nuo lt ryto iki 8 po platų, 5—7 
vakare. NedSlionds nuo Ifl — 

2 po piet.
Telephone Yards 687



The Dali y Nemi
. Oii.tnad •nv«p4 •;«•<'..!:■,<' ir/
M4I Ma?r* l’«b. t:4 , Imc.

■tdltci P. ftrlgaltžib

1739 SO. m AISTE© ST.» 
CHICAGO, ILLINOIS.

Talcphone BooK«vslt BbHfl
!*l t ...... ■■■■■■ M———

Subacription Rateai
|8.lAi per year in Ouada.
f7.ii) per year outeide et Chicege. 

per year La Chicage.
8c. per copy.

Entered aa Second Clau Matter 
March 17th, 1914, et Che Poet Office 
ef Chicago, Ul„ «®detr tta acft rf 
March 2ud, 1871.

Naujienos aiaa kasdien, iiakiriant 
aedildieniua. Leidžia Naujiena Ben- 
drovi, 1789 S*. Halated St, Chica<o, 
UL — Telefonui Beesant 85M

Bislmokijimo Kaiaai
Chicago je — paltui

Metams , , .......... ■»■■, ..ę.*—, $8.00
Pusei meta .... . ........................4.50
Trims minėdama ., . j * « , 2.25 
Oriem minėdama „ , 1.75
Vienam nrJn—tei ■ m į a i 1JD

Jhicagoje — per aeiietojusl
Viena kopija — .. ....... .... . ; M
Savaitei , , L1 . t , i r 18
Minėsiu! .- , - ,  ________ 75

Suvienytose ValatijeM m Chicago j, 
pastų:

Metams t i a i ..r rn $7.00 
Pusei meta ...........  . ... e ■ 4.00
Trims mėnesiams . ■ . ■ , - 2.00 
Dviem minesiama 1.50
Vienam minėsiu! » , - >75

- 'X-—J".*". . ''M1-* M ".'I H .'I1IMU——B 
033 b.; o Workers’ deague 
kandidatas —• 426 b.

Šitos skaitlinės rado, kad 
komunistai pakenkė Sociali
stų Partijai, kadangi pir- 
miaus ji gaudavo dauginus 
balsų. Bet, to neveizint, 
Socialistų Partijos balsuoto
jai dar visgi sudaro nemen
ką minią. O pas komunis
tus ir “kairiasparnius”i yra 
tiktai maža saujalė tarpe 
balsuotojų.

Tie “kairieji” gaivalai da
bar organizuoja partiją po 
nauju vardu. Bet iš jos bus 
dai^ mažiaus vaisių, negu iš 
“WQrkers’ League”, kadan
gi dabar jie yra suskilę ir 
piaujasi tarp savęs.

Masinė darbininkų parti
ja šioje šalyje, kaip buvo, 
taip ir tebėra iki šiol tiktai 
Socialistų Partija. Protau
jantys darbininkai privalo 
remti ją.

apie tai neapsimoka. Bet kvai
lumu jisai negales teisintis, kuo
met jam teks stoti prieš teismą. 
Tie asmens, kurių vardus jisai 
stengiasi apjuodinti, parodys 
jam, kad šios šalies įstatymai 
šmeižikų neglosto.

Reikia pastebėti, kad kun. Čc- 
saitis dabar pasielgė panašiai, 
kaip anąkart, kuomet “Naujie
nos” Ukčle aikštėn kuiir Puric
kio šmugelį Lietuvoje. Negalė
damas a,tremtį faktų, kuriuos 
paskelbė musų dienraštis apie 
krikščioniškus šmugelni likus, 
“Draugas” tuomet šoko purvinti 
“■Naujienų” redaktorių ir net 
ėmė lojoti jo žmoną ir vaiką.

Melas, asmenų niekinimas 
ir šlykščiausi šmeižtai, matyt, 
yra nuolatiniai*’ to kunigo “do
ros” įrankiai.

ATKARPĖLĖ
Jaunųjų Plunksnos 

Bandymai.
L______ .—L-------

1,1 1 '■’*»! ! 1 1 'I' ■"■".'55U

Idetuvon Ir kitur uisfenluosaa 
(Atpiginta)

Metams - TlT- -r - $8.80
Pusei meta ■ ........ 4.50
Trims mėnesiams / 2.25

Pinigus reikia siaeti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Skardo Kaukaroj
Vertė

Natalia Jusiutė.

Skirtumas
Jus dažnai girdime komu

nistų ir “kairiasparnių” pa-* 
sakas, kad Socialistų Parti
ja susidedanti iš^gfenerolų 
be armijos”. “Armija”, t.y. 
darbininkų minios, girdi, 
nuėjusios su “kairiaisiais”.

Bet pažiūrėkime, ką rodo 
faktai. Pereitą rudenį New 
Yorke buvo rinkimai. Pil
ni tų rinkimų rezultatai, pa- 
liečiantys mažesniasias par
tijas, buvo gana ilgą laiką 
nežinomi. Pagalios, tečiaus 
tapo paskelbtos oficialės 
skaitlinės.

Tuose rinkimuose dalyva
vo įvairų^ komunistiški ir 
“kairiasparniški” gaivalai, 
susiorganizavę į “Darbinin
kų Susivienijimą” (Work- 
ers’ League). Ir štai kiek 
balsų gavo jie ir kiek socia
listai:

Socialistų Partijos kandi
datas į miesto mayorus — 
82,607 b.; o Workers’ Lea
gue kandidatas — 443 b.

Socialistų Partijos kandi
datas į kontrolierio vietą 
— 93,310; o Workers’ Lea
gue kandidatas — 2,79 b.

Socialistų Partijos kan
didatas į aldermanų tary
bos prezidentus gavo 101,-

Chicagos kunigu organas, 
“Draugas”, jau ąjtru kartu 
bando apšmeižti “Naujienų” ve
dėjus, kurie pasitarnavo lietu
vių visuomenei tuo, kad nuola
tos perspėdavo ją nuo “speše- 
lų” humbugo.

“Draugui” be galo pikta, kad 
šiandie minios žmonių pripažįs
ta musų dienraščiui kreditą už 
jo neatlaidžią kovą su apgavi
kais. Jam dar Ihbiaus pikta, 
kad mes nurodėme, jogei “Drau
gas” visą laiką tylėjo apie “spe- 
šelus” ir nesistengė perspėti sa
vo skaitytojus.

O prie visa to, išėjo į aikštę 
da ir tas faktas, kad net ir kai- 
kurie kunigai vertėsi “spešė- 
lais”. k

Taigi, kad pataisius savo nur 
smukusį vardą, kunigų organas 
prileido purvo gniūžtę į veidą tų 
žmonių, kurie stovi priešakyje 
“Naujienų”.

“Draugas” skelbia, kad viena 
kompanija, kurią organizuoja 
“Naujienų” biznio vedėjas, ap- 
gavingai įdėjusi į savo direkto
rių sarąšą Universal Banko pre
zidento varda. Mes žiriomė tik
rai, kad tai yra melas, nes tafsai 
banko prezidentas buvo sutikęs 
butb minėtosios kompanijos di
rektorium (jisai atsisakė tiktai 
vėliaus, kuomet jį kiti atkalbi
no). Bet negalia to, kad “Drau
gas” skelbia melą; jisai prie to 
prideda da ir kriminalį šmeižtą, 
prikaišiodamas “Naujienų” ve
dėjams “bischoffiškumą”!

Jeigu “Draugo” redaktorius 
yra taip kvailas, kad neatskiria 
paprastos bizniškos kompanijos 
nuo Bischoffo ir Harringtono 
humbugų, tai diskusuoti su juo

Nuo Po Ganyklos, Oregono 
valstijos iki miestui Vinemuka, 
Nevados valstijoj, reikia joti 
17 dienų dyklaukiais, kur yra 
tiktai akmens ir sausos žolės. 
Šis kelias, ir prie gerų aplinky
bių, zy ra labai sunkus, bet 
kada nėra lietaus per ilgą laiką 
ir reikia varyti apie keturis 
tūkstančius galvijų, tai yra bai
siai pavojingas. Varant tokį 
galvijų būrį didžiausia baimė 
ima kada sukįla laukinės kai
menės dvasia, kada galvijai su
pyksta; ir jeigu jie nebūtų su
valdyti, nuraminti, tai ir pa
tys ir jų varytojai greitai at
sidurtų baisios mirties nasruo
se. ?

Dvyliktaisiais metais, vasarą, 
keli vyrai varė nuo Pė ganyklos 
į Vinemuką (išsiuntinėjimo 
stoti) keturis ttikstančius gal- 
viją- ,

Pirmas dvi dienas ■ kelionės 
galvijai buvo nežinomi viens 
kitam, jie buvo surinkti iš ke
lių ganyklų, ir todėl buvo su
sierzinę ir neramus. Trečios 
dienos rytą galvijai tikrai ėmė 
nerimauti. Karštas oras ir sto
ka ' vandens ėmė kaimenės kel
ti piktą dvasią.

Trečioji diena bilvo ilga ir 
labai karšta. Aušrai švintant c 
pradėjo kelionę ir per visą die
ną kaimenė ėjo pirmyn, šešio
lika tūkstančių kojų kėlė kar
čias dyklaukio dulkes, kurios 
degino akis ir nosis ir net už
gulė gyvuliams ant plaučių. 
Nuožmus dyklaukių troškulys 
jau seniai juos kankino, kada 
jie pasiekė upelį, kur buvo nu
tarta nakvoti.

Karštis ir dulkės sutrukdė 
jų kelionę taip, kad iki pasie
kė upelį buvo jau vėlu, o čia 
dar upelio butą Visai išdžiuvu
sio.

Nelaimė! Ir varytojai pa
vargę; bet blogiau už viską, 
galvijai buvo ištroškę, ir vy
riausias varytojas, vardu Ve
das, nutarė tolyn ginti galvijus, 
kad pasiekus klonį ir vandenį 
iki naktis visai užpuls. Sun
kiausia kelionė atrodė geriau 
negu nakvynė be vandens.

Nespėjo pradėti judintis, 
kaip galvijai, lyg susitarę, puo
lė į šoną ir apsupę du raiteliu 
bėgo kaip sukvaišę. Arkliai ir 
vyrai buvo labai pailsę ir iki 
sugavo pabėgėlius, jau buvo 
sutemę, ir būtinai reikėjo sus
toti, kad prisirengus nakvynei. 
Galų * gale turėjo apseiti be 
vandens.

Pabėgėlius atvarė atgal ir 
visus galvijus suginė į krūvą, 
kokią mylią aplink. Daugiau 
nebebuvo galima juos suspau
sk, nes galvijai negulė. Jie no
rėjo yandenS’labiau neg^ pasil
si©. Jų akys buvo raudonos, 
liežuviai net ištinę nuo trošku
lio. Padėtis tikrai buvo pavo
jinga.

Bet vistiek nakvynė pradėta. 
Pora varytojų buvo pasiųsta 
atvaryti atsilikusius galvijus; o 
tuo tarpu Vedąs ir kiti jojo 
aplink neramų būrį, varė į 
krūvą, ramino, ir darė viską, 
kad jie prigultų.

Bet jie norėjo vandens, ir 
vietoj gulti, kaimenė ėmė mau
ro ti storai, baisiai Jaip, kaip 
kad kartais toli už kalnų per
kūnas kur dundėtų. Kiekvienas 
varytojas to maurojimo bijosi: 
jis pranašauja didelį sumišimą, 
kaip dabar ir buvo.

Visas būrys pradėjo judin
tis, pamaži, po vieną, Zir į vi
sas šalis iki po kiek laiko galvi
jai jau ėjo sykiu aplink ir ap
link, — didelis susispaudęs ra
tas: kojos, ragai ir šonai trynė
si: klausant rodėsi kaip kad 
lytus smarkiai plaktų sausas 
žoles.

Niekas negalėjo būti blogiau 
galvijams. Vėsesnis vakaras 
sutemo, bet iš po kojų kilo bai
siai karčios dulkės, kurios už
gulė galvijus" taip, kad jų ne
buvo matyt -r- liko tiktai kru
tanti siena.

Pamaži, lygiai ėjo ta siena, 
aplink ir aplink, be pers lojimo. 
Tiktai matęs tokį atsitikimą 
gali žinoti, kaip baisus yra tas 
įsisiūbavęs judėjimas. Kad su
laikius tą judėjimą per naktį 
tai buvo varytojų uždavinys. 
O naktis dar tikrai, nebuvo 
prasidėjuš.

Atvažiavo vežimas su valgiu, 
ir su juo atėjo daugiau arklių. 
Vienas jų, Džimas, buvo nepa
prastai protingas ir drūtas. Jis 
tuojaus suprato padėjimą kai- 
jnenes, ir nors Vedas nebuvo 
sentimentalingas, jis šiuo ark
liu pilnai užsitikėjo.

Kiti arkliai buvo pabalnoti ir 
pririšti prie vežimo ratų. Per 
naiktį varytojai, vieni pirmiau, 
kiti iki! rytui, sergėjo galvijus. 
Vedas paprastai eidavo su an
trais sergėti, bet“ šį vakarą 
pasibalnojęs Džimą jis jojo su 
pirmaisiais kurie lygiai išsisky
rę buvo apsupę būrį.

Naktis, dėl šios vietos, buvo 
nepaprastai šilta, oras tirštas, 
tyku, dangaus nematyt. Nežiū
rint Iraidieną kaitintų ir šu
tintų, dažniausiai ant šitų au- 
gštų lygumų naktį pučia vėsus 
vėjas ir suvaro galvijus krūvon 
kad šilčiau butų. Bet šiąnakt 
nebuvo jokio vėjelio, ir dulkės 
degino akis ir džiovino veidą.

Ir vis aplink ir aplink ėjo 
tas ti t veikas. Vedas išėjo į ša
lį, kad gavus atsikvėpti ir pa
žiurėjus į dangų. Kaip greitai 
šaltas lietus nuramintų tą kru
tančią krūvą! Bet lietaus ne
buvo ghlima laukti — oras sau
sas.

įDyklaukis, kur jie buvo sus
toję, stūksojo augštaą kaip 
stogas ant stačių akmeninių 
sienų. Galvijai buvo tiktai ko
kią mylią nuo skardo. Tai bu
vo paskutinė vieta, kurią išmin
tingas varytojas butų pasirin
kęs nakvinei, ir kiekvieną sy
kį kai Vedas jojo tarp galvijų 
ir skardo šlaito, tas šlaitas jam 
atrodė labai arti. Tamsuma 
jį prinešė arčiau. Didu
mas arklio prinešė jį dar ar
čiau — Vedas rodos galėjo žiū
rėti žemyn į tą gilią tamsumą. 
Jam pradėjo rodytis, kad gal
vijai beeidami aplink vis slen
ka artyn ir artyn^fekaijdo. Bet 
taip tik rodėsi -— tamsuma 
ir baimė jį klaidino.

Dvyliktą valandą antrieji va
rytojai užėmė ^pirmųjų vietą* 
Vedas buvo jojęs nuo sambrėš
kio, bet tai buvo jo paprastas 
laikas sergėti, ir jis pasiliko. 
Bet kas buvo svarbiausia, jis 
pastebėjo, kad galvijų žings
nis darėsi vis greitesnis.

Kad tik jie nesustotų, kad 
neišsigąstų! Jie neturi sustoti 
iki jie bus visai nuvargę. Kad 
išsigelbėjus nuo nelaimės, ne
turi sustotKN Ir todėl būrį va
rė, vis aplink. /

Tokią tylią, tamsią naktį 
nereikia daug, kad išgąsdinus 
tą būrį? Žvengimas arklio, 
žybtelėjimas degtuko ;— ir tie 
keturi tūkstančiai galvijų išsi
skirstytų po visą tą tyrumą. 
Ir todėl jodamas, Vedas pradė
jo dainjuoti. Raitelis pirm jo 
ėmė su juo dainuoti ir taip 
visi jie pamaži dainavo kaž
kokią nykią, graudžią senovės 
dainą. Dainavo, kad koks ne
paprastas balsas neišgąsdintų 
galvijų. y

Jie dainavo ir jojo iki pirmai 
valandai, kaip štai Vedas pa
juto nuo to augšlo skardo vė
sų veją, drėgną veją, kuris 
pranašavo lietų. Jis urnai su
stabdė arklį, klausydamas, 
kai]) vėjas pro jį ir per tą būrį 
putė. Bet jau galvijai buvo 
tatai pajutę; sustoję ir iškėlę 
galvas jie uostė tą saldų, drėg
ną vėją. Ir vėl pradėjo eiti 
aplink, bet dar greičiau, ir su 
baisiu maurojimu. Vedas vade
les drūčiai laikė rankose. Ro
dos, kad iš žemės tas mauro
jimas butų ėjęs.

Vėjas nupukštė dulkes nuo 
galvijų ir Vedas matė, kad jie 
vis eina aplink. Kad tik jis 
galėtų juos išlaikyti ant vielos.

Jis pasuko arklį artyn per 
tamsų dangų nužaipuvo. ,

Galvijai suprunkštė, net že
mė sudrebėjo, kada jie pradėjo 
kaip pašėlę bėgti. Pirma, jras- 
kui ir sale jo bėgo tie pasvai- 
gę galvijai, ir nešė jį su savim.

Vedas jojo dėl savo gyvas
ties. Jis tą žinojo. Jo arklys 
žinojo. Jis taipgi jojo, kad nu
kreipus kaimenę nuo skardo— 
ir tą arklys suprato. ' Galvijai 
norėjo vandens — taip norėjo, 
kad dėlto jie butų šokę nuo 
skardo kaukaros, nešdami su 
savim arklį ir raitelį.

Tik vienas Vedas buvo tarp 
tos gaujos ir skardo. Buvo taip 
tamsu, kad jis nieko negalėjo ’ 
matyti. Galvijai atrodė kaip 
šešėliai sale jo. Jis suprato iš 
arklio bėgimo, kad žemė jau 
čia nelygų kad jis vis artinas 
prie kaukaros.

Kad pralenkus galvijus, kad 
prijojus prie kaimenės vado ir 
nukreipus jį į lygumas — tik 
tuo jis galėtų išgelbjėti save ir 
galvijus nuo prapulties. Dar 
priešakyj jb buvo galvijų, 
kiek, — jis pats to negalėjo 
žinoti. Bet jo arklys žinojo. 
Atleidęs pavadį, šaukdamas ir 
šaudydamas į orą, jis ’ pavedė 
savo arkliui tą lenktynę laimėk 
ti, ar pralaimėti. •

Urnai jie pasisuko ir pašoko 
auigštyn, kada jautis puolė že
myn į griovį, rodos po arklio 
kojom. Jie peršoko per griovį 
ir bėgo toliau. '

Jojo kraštu. Kairioj pusėj 
bėgo galvijai, dešinio j, visai 
šalę jų, gulėjo ta akme
nio siena — trys šimtai pėdų 
augščio.

Baisus, aštrus riaumojimas 
buvo girdėt kur jautis buvo 
nustumtas nuo kriaušio. Ar ir 
juos taip nustums? Jie dabar 
ėjo lenktynėm sJ dideliu įkal
tu jaučiu, kurį arklys išskyrė 
iš kaimenės ir stumdamas to
lyn nuo skardo krašto, nuginė 
jį į lygumą.

Galvijai, vienas pulkas paskui 
kitą sekė vadą. Sukosi nuo 
kriaušio. Trumpu laiku visas 
titveikas, pasisuko nuo to 
stataus skardo it ėmė lygumon 
bėgti. 1

Kas lenktynes laimėjo? Ve
das tą garbę išpažino savo ar
kliui, nes tose lenktynėse jis 
nei balsu, nei jokiu nurodymu 
ranka ar kojomis savo arklio 
nevaldė.

Apsivedė per telegrafą.

Nesenai teisėjas Nebraskoje 
davė jaunaveidžiui šliubą su 
mergina Paryžiuje. Jis nuėjo 
su jaunaveidžiu į telegrafo 
kantorą, paklausinėjo ipas jį 
paprastų tam tikslui dalykų ir 
gavęs teikiamus atsakymus, te
legrafu pasiuntė užklausimus 
jaunavedei Paryžiuj. Po sep
tynių (valandų gauta atsaky
mas, teisėjas paskelbė juos ap
sivedusiais ir pranešė apie tai 
jaunaveidei.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“N A U J I E N O S”

Šimto Nuošimčių 
Pa t ri jotas

UPTON SINCLAIR’O
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

(Tęatoyc) • .
* ’ n m. ir i - ■ i .... _ „r

To užteko! Petras padėjo laišką — never
ta skaityti tokie niekai. Jam buvo aišku, kad 
jis vėl turi atkreipti savo domę į p. Gadienės 
klausimą. Moteris su tokia galios vieta kaip 
ji, yra pavojingesnė negu tie septyniolika ai- 
doblistų, kurie tapo atgabenti teisman. Petras, 
atsiklausęs, sužinojo, kad Gofė jau matėsi su 
Nelsonu Akermanu <lelto dalyko, p. Akermanas 
matėsi su p. Gadu, o p. Gadas matėsi su p-nia 
Gailiene. Taip pat laikraštis “Times” atspaude 
vedamąjį straipsnį paliečiantį ‘^Bolševizmo liz
dą” ant Olimpo Kalno ir visi p. Gadienės drau
gai susilaikė nuo užkandinių sueigų pas ją —• 
taigi jai teko nukentėti už jos įžeidimą Petro 
Gudžo!

“Ligoninėn sugedusioms sieloms’’, tik tu žiū
rėk! Petras buvo taip suerzintus, kad jo nesu-

ramino nei žinia, kad teisyba, atrado kaltina
muosius kaltais pirmu balsavimu. Jis pasakė 
Magivnei, kad šitas nagrinėjimas per daug įtem
pė jo nervus ir dabar jie turį jį gydyti; tatai 
gauta automobilius ir Petras nuvežta į nežino
mą vietą kaime pasitaisyti. z

Ilametas išvažiavo su juo drauge; Uame- 
metas buvo pirmos rūšies šovikas, taigi Petras 
niekur nėjo nuo jo, o vakarais tūnodavo antra
me namo aukšte, bijodamas, kad kuris aidobli- 
stų nepaskaitytų per daug rašmeniškai Petro 
liudymą apie jų paprotį šaudyti į savo priešus 
iš tamsos. Petras žinojo, kaip jie visi jo ne-1 
kenčia; jis skaitė laikraštyje- apie tai, kai]) teisė
jas prieš nuteisimą kaltinamuosius pašaukę'pas 
save ir privertė juos klausytis nelemtos kalbos, 
kuri visa buvo atspausta laikrašty “Times”. 
Įstatymas skyrė bausmės nuo vienų iki keturio
likos metų kalėjimo, o teisėjas šešioliką jų nu
teisė keturiolikai metų ir vieną dešimčiai, kad 
tuomi užgrudinus teisingumą susimylėjimu.“

o

Vieną dieną Magivnė nusiuntė automobilių
ir z Petrai tapo pargabentas Gofės raštinėn, kur 
buvo išdėta jam naujas sumanymas. Jie suare
štavo kitą būrį aidoblistų -7- apylinkes mieste
Eldoradoje, ir Petro reikėjo savo liudymą pakar
toti. Taip atsitiko, kad vienas kaltinamųjų bu
vo jam žinomas ir jo liudymo savo moduliuotu
papasakojimu apie kluonų deginimą ir fosforo

bombas galėjo užtekti. Gofė sakė, kad jis bus 
kaip reikia prižiūrėtas Eldorados apskričio tei
sintojo raštinės, arba, dar geriaus, Gofė parašys 
savo draugui Stepui Elmanui, kuris ėjo žvalgo 
pareigas didelei to miesto biznierių organizaci
jai, Namų ir židinio Draugijai.

Petras sukinėjosi ir mikčiojo. Tai yra sunkus 
ir pavojingas darbas; sėdėti viešbučio kambary 
visą dieną ir neturėti ką veikti, kaip tik ciga- 
retus rūkyti i/ laukti, ar aidoblistai neįmes 
bombos, ir stipriausius nervus suardo. Antra 
vertus, tas ilgai nesitęs; už tai turėtų būti geriau 
apmokama. GoJę atsakė, kad Petras nepriva
lo rūpintis tuo, kad darbas pasibaigs; jei tik jis 
sutiks šitą liudymą reikšti, tai jis galės važinė
tis iš vieno šalids krašto į kitą, visur jam bus 
riebiai apmokėta ir jis bus didvyris laikraščiuo
se.

Bet Petras vis sukinėjosi ir mikčiojo. Jis 
sužinojo iš Amerikos Miesto laikraščio “Times”, 
kad jis yra brangus liudininkas, ir ėmė- reika
lauti savo kainos net iš baisiojo Gofės; nežiū
rint Gofės rustavimų jis laikėsi savo ir sėkmė 
buvo ta, kad Gofė pasakė: Gerai, jei važiuosi, 
tai galėsi gauti septyniasdešimt penkis dolerius 
į savaitę, ir išlaidas. Gofė užtikrino jį, kad jis 
įmes vietą ne mažiaus kaip šešis menesius.

LXXVI.

TAIP Petras nuvyko į Eldoradą ir pagelbėjo 
. vienuoliką žmonių pasiųsti į kalėjimą ne

lygiam laikui, nuo trijų -iki keturiolikos metų. 
Paskui jis nuvyko į Flaglandą ir liudijo trijose 
įvairiose bylose, kur jis prisikabino prie savo 
juosmens dar septynias kiaušenas. Dabar jis 
pamatė, kad blogiausia ką Raudonieji gali jam 
padaryti tai špygą parodyti ir savo dantis iš
šiepti kaip sugautos žiurkės. Jis išmoko leng
viau savo profesiją eiti ir kartais išdrįsdavo -be 
sargių išeiti į vakarines pramogas. Besislapsty
damas kaime jis išeidavo toli pasivaikščioti, ne
paisydamas to, kad tūkstančiai kraujo godžių 
Raudonųjų seka jo pėdas. v

Petrui beliudijant Flaglande žavusis žodis 
žybtelėjo iš Europos ir visas miestas Iš galvos 
išėjo nuo džiaugsmo. Visi, pradedant nuo kū
dikio, baigiant seniais, Išėjo gatvėn plevėsavo 
vėlukais, barškino skardomis ir šaukė už taiką 
ir pergalę. Kada buvo sužinota, kad laikraščiai 
juos apgavo, tai jie palaukė tris dienas ir vėl 
išėję gatvėn darė tą patį. Petras iš pradžių bu
vo truputį susirūpinęs, kad ateinanti taiką ne
padarytų galo jo šalies gelbėjimo darbui; bet 
tuojaus jis įsitikino, kad nėra pamato tuo rū
pintis, nes Raudonųjų slopinimas vis viena eis.
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Žmogaus Teisin
gumas

1 I

Richard Wagner.
Aš esu beperstoginės jauny

bės paslaptis, amžinas gyvybės 
leidėjas; kur manęs nėra, ten 
mirtis siaučia: Aš esu pris
paustųjų ištaiga, viltis, svajo
nė. Aš naikinu tą, kas yra, 
bet iš tos uolos, nuo kurios aš 
esu, nauja gyvybė pradeda te
kėti. Aš ateinu pas. jus su
traukyti visus retežius, kurie 
traukia jus žemyn; paliuosuoti 
jus iš mirties apkabinimo; 
įdiegti naują gyvybę jūsų gys
lose.. Vįga, kas yra, turi žūti. 
Aš išnaikinsiu ir pamatus tos 
daiktų .tvarkos, kurioje jus gy
venate, nes ji yra vaisium tos 
nuodėmės, kuri žydi skurde ir 
kurios vaisiumi yra pražanga. 
Aš išblaškysiu kiekvieną klaidą, 
apėmusią žmoniją. Aš sudau
žysiu į šipulius didžiųjų autori- 
tą; vieno ant daugybės; be- 
gyvybės ant gyvųjų. Lai kiek
vieno valia būva žmonijos vieš
pačiu, nes laisvas žmogus yra 
šventas žmogus ir per jį nėra 
nieko subtelinesnio.

Aš panaikinsiu dabartinę 
daiktų tvarką, kuri paskirsto 
vieną žmoniją į priešingus kits 
kitam žmones, į stiprius ir silp
nus, į privilegijuotus ir betei
sius, į turtingus ir biednus; nes 
tas visus padaro nelaimingais 
daiktais. Aš sunaikinsiu daik
tų tvarką, kuri padaro miliohus 
vergais kelių, kuri atima pasi
gerėjimą darbu, kuri paverčia 
darbą į naštą, o smagumą į ydą, 
kuri padaro vieną žmogų nelai
mingu dėl stygio, o kitą nelai
mingu dėl pertekliaus. Aš su
naikinsiu daiktų tvarką, kuri 
palaiko vieną žmonijos dalį nie
ko neveikiančia, apdarančią ne

reikalingus daiktus, kuri’ĮU'iver- 
čia tukst. pašvęsti savo tvirtą 
jaunybę bergždiems kareivi jos, 
oficialybės, spekuliuotęs ir pel- 
nagaudybės siekiams ir palaiky
ti taš nelemtas sąlygas, kuomet 
kita pusė neapsakomomis pas
tangomis, išsižadėdama visų 
gyvenimo smagumų, neša viso 
negarbingo sąstato sunkumą. 
Aš sunaikinsiu net pačią atmin
tį bei pėdsaką šitos karščiuotos 
daiktų tvarkos, kuri sudurstyta 
iš prievartos, netiesos, veidmai- 
nybčs, kančių, nubudimo, aša
rų,’ a.pgavybės ir pražangos, yra 
uždaryta jos sugedusioj atmos
feroj ir niekuomet negaunu ty- 

‘ro oro, kurios nepasiekia jokis 
tikrojo džiaugsmo spindulys.

Taigi ji^š“ liudnuhio ištikti ir 
prispausti žemės žmonės sukil
kite. Ip jus, kurie veltai sten
giatės pridengti vidinį savo sie
lų nykumą pranykslama turtų 
garbe, taipgi sukilkite! Eikite 
šian, sekite mane 'linksma mi
nia, nes aš nemoku daryti skir
tumo tarp tų, kurie mane seka. 
Nuo šito laiko žemėje yra tik 
dvejopi žmonės — tie kurie ma
ne seka ir tie, ^urie ;nan prie
šinasi. Vienus aš nuvesiu į 
laimę, bet anlrus savo pažanga 
sutrinsiu. Nes aš esu Revoliu- 
ęija, aš esu nauja kuriamoji jie- 
ga. Aš esu dievybė, kuri at
skiria kiekvieną gyvybę, kuri 
apglėbia, atgaivina ir atlygina. 
(Iš The Workers Dreadnaught).

Atlanliko vandenyse įeinant 
į Panamos kanalą banginis už
ėjo ant seklumoj ir kanalo tar
nautojai mašininio šautuvo šū
viais jį nukovę įsigeidė pasi
naudoti jo varveliu ir kaulais. 
Jie bandė iškelti j) 75-toniu 
gelžkelio keltuvu, bet banginis 
buvo per sunkus; tąsyk jie 
prikabino valktį, nuvilko per 
12 mylių nuo bangosienio ir 
iš orlaivio aukštybėje 1000 pė
dų metę bombą 160 svarų su
plėšė jį.

^Bus daugiau);

k • SUŠAUDYMAS.
Kauno Komendantūros Karo 

Lauko Teismo\ .sprendimu, už 
plėšimus gausio 9 d. tapo sušau
dytas Malina Juozas.

—Korenspon.
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Per Alki į Garbę
APIE KNUTĄ HAMSUNĄ.

Fred L. Holmes.

Apie 30 metų atgal Knut _ _ _
Hamsun, nežinomas norvegas pro L Rasmusą B. Andersoną, 
ateivys, tapo atleistas nuo dar- mokinusį ^skandinavų 
b« kaipo tramvajinis konduk- \Visconsino i 
torius Chicagoj dėlto, kad jis 
neatminė gatvių vardų. Vieni 
metai atgal jis, kaipo rašyto- Hamsuna® atvyko Amerikon, 
jas, gavo Nobelio dovaną už Ii- ' • “Vieną dieną vasprą 1882 m., 

i man su šeima valgant pietus 
Madisone, Wis., suskambėjo 

‘ i,” pasakoja p.
, “Atidarius duris lau

ke stovėjo aukštas^ laibas, 
švelnaus veido vaikinas tan
kiais plaukais ant galvos. Ne
galima buvo žiūrėti į šitą vaiki
ną su mišku pilkų plaukų ant 
galvos neatsiminus Bjornsjer- 
ne’o Bjornsono jo žydėjimo 
dienomis, šitas jaunas žmogus 
vienoj rankoj laikė kepurę, 
kita padavė man laišką. Laišr 
kas buvo rašytas paties Bjornb 
šono. Laiške buvo ^pasakyta, 
kad tai yra jaunas vaikinas, 
‘Knud Pederson’, kuris yra ne 
be literatinių gabumų, ir pra
šoma jam kiek galint padėti.

“Paklausus Knudo Pederso- 
no, ką jis mano daryti šitoj

.tera titrą. •
Per tą laikotarpį Amerikoj

žemdirbio gyvenimą. Tur būt 
už šitą apysaką, kuri kaikuriais 
skyriais yra idealistinė, Ham- 
sunas gavo Nobelio dovaną.

rlkiečius ir toji
sako, x
nuomonę apie Ameriką.

1 “žemės ugnis”

knyga —jis 
“paliovė atstovauti mano ,,

išgarbina

mečiais pamigdavo. Užtai 
atleido ir jis vėl atvyko 

mane į Madisoną.
Manė galėsiąs būti pamdkslL 

ninkas. 
' l

“Kristofer Janson sėkmingai 
rekomenduojamą laišką pas ved5 bt,žn>’čiiJ, Minneapollse ir 

! organizavo kitą
Minn. Jam atsiklausus

' mane, ar aš nežinąs mokslei
vio Wisconsino universite, 
kuris norėtų būti unitarų pa
mokslininku, aš jam atsakiau, 
kad tokio moksleivio neturiu, 
bet patariau jam paimti Ham- 
sundą. Hamsundas sutiko teo
logijos mokintis ir išvažiavo ‘į 
Minneapolisą. Jansonas kas
dien davė jam unitarų teologi-fno rinkos ir ėmė rašyti, 
jos pamokas ir paskyrė moky
toju Jansono septintadienio 
mokykloj; neirukus jam 
buvo leista kalbėti iš 
sakyklos Menneapolise, Jan
sonui išvažiavus pamokslą sa
kyti Madelijoj. Kartą man te
ko girdėti Hamsuno pamoks
las, bet turiu prisipažinti, kad 
aš nieko nesupratau, apie

’ jis kalbėjo.

universite, 
liaus buvusį Jungtinių 
jų minįsteriu Danijai.

kalbų, 
o ve- 
Valsti-

Taigi

JI 
pas

Madelijoj, 
pas

įsigylindavjęs, kad užmiršda- 
vęs ties kampu sustoti ir duo
ti progą važiuojantiems išlipti; 
arba, sustodavęs kur vidury 
bloko, kad kokia ramatų su
traukta žmona galėtų išlipti. 
Visuomenei ėmus skųstis, kom
panija jį atleido ir jis vėl išva
žiavo Norvegijoj.

Iš Norvegijos jis nuvažiavo 
Kopenhagoj savo ‘rankrašt 
parduoti. Rankraštis buvo pa
rašytas ant visokios rūšies po-

DR. CARTER

išaugo legendinę šito kurpiaus, durų varpelis 
augliu pytojo, laukų darbiniu- Anderson.
ko, žvejo, pamokslininko ir. 
paskaitininko darbuočių, eks- 
centrybių ir keistumų istorija. 
Jam teko patirti kiekviena sun
ki padėtis. Jis buvo privers
tas vesti žiauriausią kovą dėl 
plikos būties. Jo raštai yra 
nudažyti autobiografine tragė-

s Kada jis ta^o atstatytas nuo 
tramvajaus konduktoriaus vie
tos, jis sugrįžo NoiTegijon ir 
paraše savo pirmutinę apysa
ką — parašė ją paišeliu, lyg 
kad padaręs sutartį su mirtim. 
Jis pavadino ją “Alkis”, nes ra
šydamas ją jis kasdien badavo. 
Negalėdamas ilgiau pakęsti ir 
manydamas, kad atėjo neišven- šaly, jis atsakė: ‘Aš‘ atvykau

ką

bet 
m.

“Hamsun buvo darbštus, 
įjam truko sveikatos! 1885 
I pavasarį jis visai atgulė. Apie 
tą laiką maj teko būt Minne- 
apolise prieš mąj išvąžJuosiant

giamas galas, jis nunešė savo 
suvalkiotą palaidą rankraštį 
pas leidėją. Rankraštis tapo 
priimtas ir tas suteikė Hamsli
nui maisto. Negana to, jis tuo- 
jaus tapo pripažintas kaipo ra
šytojas Skandinavijos šalyse.

Kada buvo paskelbta, kad 
Knut Hamsun tapo apdovano
tas Nobelio dovana, literatinė 

Amerika ėmė trinti sau akis 
nustebusi Rip Van Winkle’o 
nustebimu. Kaip tai? Nobe
lio dovana tapo paskirta to
kiam nežinomam rašytojui*? 
Argi gali būti, kad Nobelis bu
tų norėjęs, idant jo dovana bu
tų duodama kam nors beveik 
negirdėtam literatinėj Ameri
koj?

Kas buvo Hamsun ir ką jis 
parašė, verto šitos garbės? 
llamsuno gyvenimas' ir raštai 
yra neatskiriami. Jis pasakojo 
apie save apysakoj, eilėrašty ir 
dramoj — tai vis jo autografi
jos. Jis gimė rugpiučio 4 die
ną, 1860., Lome Gudrandale, 
apie už 100 mylių nuo Kristia
nijos į šiaurę, iš kaimiečių tė
vų. Keturių metų jis buvo 
nusiųstas į Lofoteno salas, bet' 
vaikui nepatiko žvejų gyveni
mas. Vėliaus jis pristojo pas 
kurpių mokytis ir būdamas 17 
metų parašė 41gą apysaką ir ei
lėraštį “Bjorger”, kur jis papa
sakoja, kaip vargšas ūkininko 
vaikas liko našlaičiu. Tai buvo 
jo autobiografijos pradžia, ši
tą knygą jis išleido pats, bet 
jam pripažinimo ji neatnešė. • 
. Kažkokiu budu jis 
no su pasižymėjusiu 
rašytoj u Bjornsljerne 
nu. Tas patarė jam
Amerikon, nes ten esanti gera 
dirva norvegams eiles rašyti, 
kadangi du trečdaliai viso pa
saulio norvegų gyvena Wiscon- 
sine, Iowoj, Minnesotoj ir Da- 
kotose. Bjornson jam įdavė

Amerikos norvegams eilėraščių 
rašyti. Bjornson man sakė, 
kad čia reikalingas poetas ir 
aš atvykau tą vietą užimti. <

“Jis papasakojo, kad jis tik 
pradžios mokyklą yra ėjęs; kad 
jis dirbo visokius darbus'ir kai 
kurį laiką tarnavo krautuvėj 
Gjovike ant Mjoseno kranto. 
Jis turėjo parašęs keletą eilė-

ir papasakojo, kaip vieną kar
tą karaliui Oskarui esant Kris
tianijoj, jis nuėjęs į ‘jo ritmus 
pasimatyti su juo. Jani netekę 
su karalium matytis, bet jam 
pavykę per tarnaitę įduoti jo 
didybei dvejetą eilėraščių ir 
karalius Oskaras per tarnaitę 
pasiuntęs jam dešimtį 
(apie $2.50).

“Aš bandžiau nurodyti 
naujam draugui, kad aš
nau, jog jis galės gyventi iš ei
lių rašymo Amerikos norve
gams ir patariau jam tą savo 
sugebumą panaudoti kaipo ant-

1 į Daniją minisrerid viėtą užim
ti. Hamsunas sirgo ir buvo 
visai nusiminęs. Jis sakėsi tu
ris greitąją džiovą ir ilgai ne
gyvensiąs. Jis nesibijojo mirti, 
tik jis norėjo būti palaidotas 
Norvegijos žemėj. Aš surinkau 
pinigų jo kelionei ir jis išvažia
vo. Jam parVažiavus Norvcgi- 
jon jo sveikata greitai pasitai
sė.” t

Po dvejų metų HamsunaS 
vėl sugrįžo į Jung. Valstijas. 
Sugrįžęs jis dirbo prie x lauko 
dabų I lako tose, rašinėjo į laik
raščius ir galiaus 
toriaus vietą 
nių tramvajų

gavo kondįrit
ant vienos arkli- 
linijos Chicagoj. 
konduktoriavimą 
norvegų Chica-

kronų

savo
nema-

susipaži-
norvegų

Bjomso-
važiuoti

kad jis turįs vidujinį palinki
mą ir kad Bjornson užtikrinęs 
jį, kad tokia dirvą esanti atvi
ra tarp jo tautiečių Amerikoj.

/‘Apie tą laiką aš vedžiau 
agitaciją norvegų spaudoj už 
tai, kad visi Olsonai, Larsonai 
ir kiti pakeistų savo-sonus 
vardais tų vietų, iš kurių jie 
yra atėję. Po pietų aš paklaii" 
>iau jo, ar jis neturi ukes var
do, kurį jis galėtų panaudoti, 
lis pasakė, kad joz tėvas gyve
no ukėj vadinamoj TlamsuneF. 
\š jam patariau mesti Peder- 
■oną ir pasivadinti Ilamsundu. 
r*jis tą patarimą priėmė.

“Vėliau aš suradau jam vie- 
tą-krautuvej pasuaorveįją pirk
lį Elray, Wis. Kaikurį laiką 
larbdavis buvo juo patenkin
tas, bet toliau jis pradėjo vėlai 
iteiti į darbą rytmečiais, nes 
naktimis rašydamas eiles ryt-

vienas įžymių 
gos gyventojų, Dr. Andrės Doe, 
sako, kad arkliams vežant, jis 
stovėdamas platformoj, skaity
davęs knygas — Aristotelį, 
Thackeray, ir taip į skaitymą

------- J...... ~ ........... ...... * ...... X, 
pieros, kuri buvo taip suvalkio- 
ta, kaip ir jo drabužiai. Leidėjai 
paskaitė jį anarchistu ir jo 
rankraščio nepirko. Tąsyk jis 
už paskutinį varioką nusi
samdę vietą palūpy prie šv. Jo-

Jis 
rašė badaudamas, kadangi ne
turėjo kuo nusipirkti maisto. 
Jis' kasdien surašydavo tą, ką 
jis per dieną jautė. Kaip ilgai 
jis taip rašė, nežinau, bet jis 
viską teisingai surašė, ką jis 
ja ulė. Ant galo jis parašė di
delėmis raidėmis antraštę 
“Sidt” (Alkis}, įsikišo rankraš
tį į kišenių ir, kaip šmėkla, 
nuėjo pas leidėją Hambergą jį 
parduoti. Antraštė ir rašytojo 
sunykymas atkreipė leidėjo do- 
mę, jis pasigailėjo jo ir rank
raštį nupirko; nupirkęs pradė
jo jį spausdinti laikrašty “Ny- 
Jord”.

Pasirodžius “Sigito” rankraš
čiui spaudoj, Hamsuno vardas 
pagarsėjo netik /Kopenhagoj, 
bet ir Norvegijoj >ir Švedijoj. 
Visoj Skandinavijoj* jis tapo 
daugiausia kalbamas žmogus. 

\Nuo to laiko Hamsun para
šė apie 25 tomus, kurių 23 iš
versta į kitas kalbas. Po “Al
kio” išleista ilga eilė apysakų, 
dramų ir trumpų rašinių, 
riausios jo apysakos
“Misterija”, “Panas”, 
dafctorius Lynge”, “Viktorija”, 
“Sekli |emė”, “Laiko vaikai,” 
ir “Žemės ugnis”. Didžiuma jų 
išversta anglų kalbom -

Jo knyga apie “Amerikos 
Kultūrą“ buvo išleista po “Al
kio”. Joje amerikiečiai vaizduo
jama kaipo vergai dviejų die
vų — Mamono ir Humbugo 
(apgavybės). Vėliau jis sakosi 
permainęs nuomonę apie ame-

REIKALAUKIT

EAGLE BRANO
Jeigu jūsų kūdikis atsakančiai neauga, 
jeigu jis yra nesveikas ir nemiega ge
rai, tai pabandykite Borden’s 
Brand,

Eagle

Ge- 
yra: 
“Re-

♦
Iškirpkite ir prisiųskito Šitų pa
garsinimų i Borden CoMpany, 
New York ir gausite visai vel
tui pilnus patarimus kaip jį 
vartoti lietuvių kalboj, taipgi 
puikių kūdikių knygų.

>!USW COjtį,

per mus pasiųsti yra išmokami Lietuvoje greitai, auksinais arba doleriais pagal siuntėjo norą.
NORĖDAMI GAUTI TEISINGĄ IR ATSAKANTI PATARNAVIMĄ PILNAI PATYRUSIŲ ŽMONIŲ, VISADOS KltoKITĖS I

__ __ " Y ____ A

European American 
8^* - Bureau

S. L. FABIONAS COMPANY^ Vedėjai . ;;
W. 35th St., Chicago, III.

... . s ATMINKIT • .......... ,
l-ad ant khk\leno siuntinio per mus, jus gausit pilnų gvarantiją. sekančiai: > ■ ■ >■ ; •’ / ;
u-7-y.V'0 ^rateo_K<<unama pilna sunva'be mažiausio atskaitliavimo; pinigus pilhai išmoka LIETUVOS PREKYBOS JR P^AMONfiS l^ĄNKĄS

N E, 1 anev'ezyj, Raseiniuose, Šiauliuose, Telšiuose, Kėdainiuose, Marijampolėj, Kybartuose, (Virbalyje), . Biržiuosč ' Švėkšnoj,: Ųtenpj, ’| 
Ukmergėj, Joniskėj, Liepojuj ir Klaipėdoj. Kas negali pats nukeliauti į kuria nors via nurodytų vietą, tai pinigus gaus į artimiausia pačių 
be jokio atitraukmo. "
į'i'/b1;.-n parašais priėmėjų pinigu randasi musų Biure ir siuntėjaj visados gali matyti. SIŲSKIT PINIGUS PER MUSŲ BIUliĄ. 
Už UKRINAM JUM TEISINGĄ IR ATSAKANTI PATARNAVIMĄ. •
Atdara kasdieną iki 6 vai.
Vakarais, Utarn., Kctv. ir Subatos. iki 9 vai.
Nedėliomis iki 3 po pietų.

V Ručinskas 
3211—J. Pakalka 
3213—M. Bučinskas 

. 3224—M. Čepulis 
3225—M. Čepulis

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
7733—K. Moekaitčiute
8428—J. Keinienė
9022—M. Račkienė
9715—D. Skrebe
10397—K. Makaveckis
10429/10430—M. Jeskelevičienėl0002—O. Mileikienė
10575—P. Apkevičienė
10649—M. Račkauskienė
10651—0. Stanevičius
10706—A. Balevi’čius
10797—A. Rastutis
10914—A. Jankus
10917—A. Juodva'liukiutė
10918— A. Ramanauskas
10927—M., Barzdaitienė
10936—O. Norgelaitė
10993—M. Janonis
11021—M. Stanaitis

'. 11040—A. Rakauskis
11091—K. Žakas
11107—P. Mezetas
11127—K. Kniukštaitė
11128—P. Kniukstaitė
11136—J/Kateienis
11153—J. Juozulipas
11161—J. Katalinas t
11170—V. Kurmis
11171—M. Gečius
11184—E. Gedviliene-
11192—P. Poekevičia
11196—M. Bučinskienė

11198—A. Matuzinskis
11203—T. Savickaitė
11237—P. Jurkšienė
11222—V.
11255—B.
11285—M.
11287—A.
11309—P. Tareškevičienė
11338—E. Labanauskienė
11341—J. Apšega
11353—E. Jakovlcv
11354—O. Ažusienė
11365—P. Garbauckas
11^95—E. Spetinienė
11417—D. Urbonienė
11425—jJ. Vaškauskis
50006—P. Balčiūnienė
51)H^jj-A. Ned varai t ė

Kesiunas
2du7^5.'\Kučinskas
2871—M. Gudauskas
2889—J. Čiaplinskis
2985—O. Adomaitienė
2987—V. Balsevičienė
2989—D. Bhlcevičius
2991—D. Strungis
299,2—K. Jočius
2999—J. Tai. Kelpša
3036—JM. Venck tinas
3079—J. Kivįberis
3094—M. Malinauskas
3116—P. Valaitis
3128—J. Kavaliauskas
3153—A. Navickas
3155—V. Pinelis
3159—J. Gutauskas
3161—J. Taruška
7176—Bamarakaitė V.
3178—P. Svirusis
3183—S. Vozgirdas

: 3184—A.
\ 3187—R. Rimkunienė

3190—M.

Ataras 
Variakoytei 
Mankauckienė 
Varekojis

28pl—J. Kačergis 
3141—O. širmu’lienė 
8762’—K. Krkskieoė 
9147—A. Kibartienė 
10246-r-V.1 Gedutis 
10367—M. Paulik 
10461—Augaitis M. 
10549—J. Bastis 
10552^-S. Baltramiejus 
10639—S. Sutkaitis 
10663—P. Rašinskienė 
10680—U. Steponaitiene 
10707—K. Gaviienė 
10724—P. Petraitienė 
10775—A. Stumbris 
10817—J. Jagučauskienė 
10865—A. Skruodienė 

, 10875—J. Vencevičius 
10901—K. Šimaitis 
10925—J. Skirmortlas 
10928—B. Narbutienė 
10932—O. Žukauskienė 
10951—A. Kadelskis 
11028—M. Gervilienė 
11047—A. Gudmanas 

11055—M. Tamkienė 
11067—U. Tvaranienė 
11095.—I. Viliokas 
lllČO—J. Karpis 
11103—O. Bagziavičienė 
11104—J. Bagzevičius 
11105—M. Griškevičienė 
11110'—B. Stankienė 
11114—A. Jurevičius

Striumilai 
Cacevičia 
Adomaitis

Azusonis

11119—J. 
11150—J. 
11166—J. 
11167—M. Pilkienė
11174—K. Daujotas v 
11182—L. Karincvičius 
11230—J. Laukaitis 
11244—J. Jutta i 
11245—K. Gečiene 
11259—M. Juškaitė 
11268—M. Staškunas 
11273—P. Gelumbauskienė 
11301—M. Cakalauškas 
11307—A. Banevičius 
11312—F. Balius 
11323—F. Dukauskas 
11326—V. Palinauskis 
11348*—F. Pletkienė 
11349^V. Mažeikis 
11364—O. Kuzmaitė 
11387^-“Liet. Ūkininkas 
11399—žakaitis 
11411—S. KranauskaitS 
11412—D. Baranauskis 
11413—A. Pliuškis 
11448—Jurgelionis P. z 
11528—K. Kleizamienė 
Tel. 123/12—J. Šimonis 
Tel. 124/1—A. Bugaliebė 
124/13—0. Žukauskienė 
Tel. 124/19—V. Oombrauskas 
Tel. 124/23—A. M. Schembo 
Tel. 123—DombrauskasJusienė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujiena” ofise.

-..  ■ ----------------- -4—---------------- ----------

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

Puslapių $3. . A
Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 

piliečių. Lietuvių ir anglų kalboje. Taipgi sutrauka 
suvienytų Valstijų konstitucijos.

Kckvienas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu, 
privalo įsigyti šią knygelę. Pinigus galima siųsti krasos 
ženkleliais.

*. Kaina 25c.
NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
I

GarsinkitesNaujienose

minoot 
okulls-

Duokiie 
Išegza-

Silpnos* akys didžiausiu nepasise
kimu kaipo draugijiniame gyveni
me taip ir bįznyje. Jūsų akys, ga
li būt sumažina jūsų vertybę, su
mažina gabumus ir sulaiko nuo pa
siryžimų. Nemokėsit daugiau už 
šį patarnavimą/visas darbas gva- 
rantuotas.

' AKINIAI
Paauksuoti • Auksintai
$5, $6, $7, $10 $7, $10, $15

Žvairas akis atitaisau. 
Visokias akių ligas gydau.

F. O. CARTER, M. D. 
Akių, ausų, nosies ir gerkles 

Specialistas
120 So. State St.

• 23 metai prie State St. 
Iškaba krutančių šviesų.

Vai. 9 iki 5:30: Ned. 10 iki 12 v.

Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA

AūBnturfl
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

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

Pinigus i Lietuvą , 
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus 
maino ant visų 

šalių pinigų.

^VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

„VIENYBĖ” 
EINA DU KART 

SAVAITĖJE 
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių* 
"TARKA” 

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

Iff I
Pirkite ”Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
SSd ■ '

Užlaiko didelį knygyną, 
Jcur galima gauti 

šokių knygų.
vi-

*iReikfiaukite platesnių 
' formacijų apie viską, 

fiykite mui^s laiškus, 
kalaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Tu- 
ra-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITflUflNIflN
VIENYBE PUBL. 60
193 Grane! St.

BrooKIun, N. y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.
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SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“N A U JIE N O S”



Socializmas ir Tikyba
Jftmes Connolly.

O, liaukis 
Tokia kalba 
nieko nežino apie kapitalo san
tykius su darbu, ar nėra apsi- 
pažinę sif naujovinės pramonės 
aiga, ar mano, kad žmonės be
kovodami kasdien už duonos 
kąsnį, ar turtus vaduojasi Pa
mokslu kalne.

Bet šita kalba darbininkų 
tarpe yra nesąmone. Mes ži
nom, kad socializmas daro vei
kmę į musų kasdieninį gyveni
mą dirbykloj ir kad tikyba jos 
nedaro; mes žinom, kad žmo
gus, kuris per visą savp gyve
nimą nei kojos neįkelia į baž
nyčią, jei jis yra turtingas, yra 
daugiau gerbiamas krikščioniš
kosios visuomenes negu 1 
nas žmogus, kuris eina į bažny
čią kas septintadienis ir lųilba 
poterius rytas vakaras; mes ži-

niekus ] 
gera tiems, kurie

kalbėjęs! tas pabandytų vesti savo verslą

mė į žmonių gerovę, kad mes 
pasirįžę turėti šituo klausimu 
tiesią kovą tarp tų, kurie, tiki, 
kad tokia privatine nuosavybė 
yra pragaištinga žmonių gero
vei ir tų, kurie tiki, kad ji yra

NAUJIENOS, Chicago, UI. _____
1,000 gyventojų siekia 7, kuo
met ])ic(lnuomcnčs distriktai 
duoda ant 11,000 gyventojų 25 
gimimus. Peržvelgęs tas skait-

___ Pėtnyčia, Vasario 17, 1922

šituo planu, tai giminėms 
gynėjų, 

paskelbti 
reikalus

se esant žmonėms visokių tiky- 
; bu ir neturintiems jokios tiky

bos ir darbininkų pusėje esant 
žnųmėms visokių tikybų ir 
turintiems jokių tikybų,

(bandymas padaryti tikybą 
i klausimo dalyku netinka, 

nedorumu, nesuomom.
Aš pats esu priešingas kiek- 

į vienai tvarkai, kurioj kapitali- 
istas yra galingesnis už patį 
visagalį Dievą. Dievui tarnauti 
nėra jokio reikalo, jei nenori; 
gali netarnauti jam ir eiti rie
byn, pralobti ir turėti visų pa
garbą. Bet jei atsisakysi tar-

teisėjų ir gydytojų 
jį nekompetentu savo 
vesti verslo pasauly.

Jis nebūtų tikras, 
nueis į dangų aname 
nei per pusę to, tikrumo, kad 
jam teks nueiti į pakvaišė
lių namą šitame.

O kas dėl darbininko, tai. 
šitaip yra. 1908 m. rudenį 
Ne\v Yorko laikraštis “World” 
įdėjo pajieškojimą -vežeikos 
Brooklyne alga $12 į savaitę. 
Į šitą pajieškojimą atsiliepė-s<i- 
virš 700 vyrų. Kaip kiekvienas! . , . . ...v., v . .. .... nauli kapitalistui, tai esi (husitu žmonių gali mylėti savo ar- , 1 ... . .1 { J laukia neturtas,

! skurdas ir žmonių neapykanta.
Nei vienas darbininkas nėra 

verčiamas eiti j bažnyčią ir 
tarnauti Dievui; bei kiekvienas

lUillb- oiių zauuimj iiijivii auvu <u , *

bied- timus toj eilėj išbadėjusių kbn- j ^s» <1AV’

no
tai 

šito

■New Yorko miesto sveikatos
komisionicrius Dr. R. S Cope- Ujncs‘iA-1 Copeland" persigandęs 
land savo raporto parodo, kad | pn,tI.i„|iskui firaudena, ' kad 

Amerikos tautai gręsia didelis 
išnykimo pavojus. Jis perspėja, 
jog padėčiai nopersimainius, vi
si gryno kraujo amerikonai, 
kurių garbingai į šią šalį atva
žiavę ant Mayflowcro, arba su 

i Lordu Ballimore, busią priver
sti užleisti savo vietą trečiosios 
klases pasažieriams...

. Po įioros dienų į šitą patrio
tišką šauksmą' alsilie])ė asemb- 
lemanas CuvillieiZ įnešdamas 
valstybes legislaturon bilių, ku 
riuomi draudžiama nelik rašyti, 
bet ir kalbėti apie gimdymų 

Žinoma*, tas įstaty- 
praeis, nepalies

šiemet Ncw Yorko mieste daug 
didesnis nuošimtis gimimų iš- 
puoM molinoms ateivėms negu 
čia gimusioms amer ikonoms. 
Tų neužtenka, Dr. Copeland pa-

mas iš amerikonių motinų yra 
daug didesnis, negu kūdikių gi
musių iš ateiViiį motinų. Pavyz
džiui: iš 1,000 kūdikių ameri
konių motinų, miršta ^*90, tuo 
tarpu švedžių 58, skočin 43, ru
sių 64, franeuzių 79, austro- 
vengrių 69, čekių 75. Kuomet 
Dr. Copeland ima tokius dist- 
riktus, kaip Fifith ir Park avė.,
apgyventus išimtinai turčių, jis kontrolę... 
randa, kad tuose distriktuoss. mas, jeigu 
gimimų skaičius ant kiekvieno Fifth ir Park avė. turčių... 
---- !---------- « L- J------------------  I — ------ ----—..... ...

Laikraščiai praneša, kad Ru
sijoje žadama pagerbti Thomas 
A. Edison... Gal neužilgo susi
lauksime kuomet Sovietijoj 
bus gerbiami Rockefelleriai ir 
Morganai....

— P. K-as.

Pinigai Iš 
Kenoshos

Į

kurentų dėl tos menkos algos?
Ar tie vyrai stovėdami eilėj 

tame baisiame skurdo parade 
nom, kad visų tikybų kapitalis- galėjo geis^ savo artimams j ivcrstas
ta. moka geram gynėjui uz pa- gauti darVų ir ar Jie galėjo | sisam<| įo,)itaIislui ir jam 

, atatinkamai tani geismui issi-; • ‘ J
'žadėti savo progos, o tuomi sa
vo pačios ir savo mažųjų. 
skurdą prailginti?

Ne, drauge, socializmas yra 
duonos ir sviesto klausimas. 
Tai yra pilvo klausimas; jis 
taps išspręstas dirbtuvėje, ka
syklose ir pas šitos šalies 
suojamąsias urnas, o ne 
altorių, ar bažnyčioje.

Musų sotus draugai šitą 
dina “žemu materialiniu 
sniu,” bot Atsiminkite, 
grožis, gabiynas, dailė, poezija 
ir visi kiti žmogaus aukštesne- 
sės įgimtiem pažiba} visu jų pil
numu galima įvykinti tik mate
rialiais sveiko kūno pamatais, 
kad ne tik kariuomenė, liet ir 
visa žmonija žygiuoja savo 
pilvu, o tąsyk jums bus aiški

tarnavimą apsaugoj antį ' juos 
nuo įstatymo nagų daugiau, ne
gu geram kunigui už jo patar
navimą apsaugojautį juos nuo 
velnio nagų; ir mes niekuomet 
negirdejome apie kapitalistą, 
kuris savo versle gerbtų Pa
mokslą kalne tiek^Jciek jis ger
bia Aukštesnio Teismo nu
sprendimus.

šituos dalykus mes žinom. 
Mes ► taipgi žinom, kad nei ka
pitalistas, nei darbininkas ne
galiu prisilaikyti tikybos doros 
įsakų, o • tikyba be jos doros 
įsakų yra tik monai. Jei tikyba 
neįstengia priversti savo sekė
jus savo doros mokinimo klau
syti, tai jie tiek nyaža *bendro 
turi su gyvenimu kaip ir prieš
rinkiminiai politiko pasižadėji
mai su įstatyba.

Mes žinom, kad krikščionybė 1 musų padėties visa išmintis, 
mokina mus mylėti savo arti- j Kad socializmo žadamas iš- 
mą kaip patys save, bet mes spręsti klausimas yra privatinio 
taipgi žinom, kad jei kapitalis- gamybos įmonių valdymo veik-

pas

va 
žvilg

sisamdyti 
tarnauti.

Mums kaipo socialistams, ru
jų paliuosuoti žmoniją nuo 
priverstines tarnautčs kaipo 
būtino reikalo jos gyvenimui; 
mes siūlom kad visokį liuosa 
valia atliekamos tarnautos 
klausimą išspręstų pasiliuosa- 
vusi ateities žmonija.

Aš neužginu, kad socialistai 
dažnai pameta bažnyčią. Kode! 
jie tą padaro? Ar jų atsisky
rimas nuo bažnyčios yra sėk
mė musų atsinešimo į tikybą, 
ar jis yra dėl bažnyčios ir jos 
kunigų atsinešimo į so-cializ- 
mą ?

(Bus dauginus) . ........... —----------- —.......... ~
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f F and Ashlantd Avė.

\ PIRMI ŽINGSNIAI 
IŠDIDAUS PARODYMO NAUJU

PA VASARINIU i DRESIL)

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Bridgeporto 
Lietuviams

UJ
KM
M

NAUJIENOS Chicagos lietuviams pasidarė 
duona, be kurios negalima apšeiti.
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da- 
rosi reikalingesnis kiekvienam’lietuviui.
Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo • skyrium visokiausiuose 
reikaluose, Naujienos įsteigė sav6 šaką ant Bridgeporto. 

yl Naujienų Pinigų Siuntimas Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio, rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar- 
navimę. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butu siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilną atsargos 
užtikrinimą.

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

NAUJIENO
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted Street
Telefonas Boulevard 9663

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

Pažymėtinos vertės už
Tai yra madingos Cant- 
OTTCrcpe ir Taffeta, ka- 
rieliuotos, embrolderiuo- J 
tos ir kvietkuotos. Visos 
naujų spalvų pavasariui 
šviesių ir tamsių, visokio 
dydžio, specialiai

< ‘
Nauji Pavasariniai

POLO
KOTAI

Darbo ir išžiuros sportiški 
kotai, naujausių spalvų pa
vasariui.^ Ideale drapana 
ankstybam pavasariui. 

> j

Specialiai po

Kiti nuo $12.50 ir aukščiau

žemą kainą

Antros
Lubos

. CENTŲ IŠPARDAVIMAS
R Pradžioj savaitės pradedant pane- 
Mdėlyj, vasario 20-tą.
■ Tūkstančiai 19c. dalykų vertės
■ daug daugiau negu ši kaina, bus 

pardavinėjama kiekviename*' sky-
wriuje. Ateikite ir pasinaudoldt 
F šiuo pažymėtinu pasiulymu.

PASIRŪPINKIT
o mes pastatysim jums namą ar flatą ant labai lengvų ir patrau
kiančių išlygų; mes imame tik aprubežiuotą skaičių kontraktų ant 
gegužes menesio. Patariame susižinoti su mums tuojaus. Rašykit 
mums šiandien ar kreipkitės:

Chicago Home Construction Co.,
14 W. Washington St.

Didelis Šmotas
■’>♦<!". 'c --i' y
. . lr

Puikios Rųsies
k,rk’s' ''■■■

AMERICAN
FAMILY

■ ■ '

SOAP
Daugiau Parduoda

Kodėl?
,.7v«

Pigiau
pirkit gerą muilą ne 

naujas drapanas

S PATRIOTIZMAS
Laččdumas turi būt 

“ * pasargos žodis
g - I0WA STATE 
m SAVINGS BANK 
h Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
E. Cor. Fpurth and 
' Jackson Sts. 
SIOUX CITY, IA.

S

PRIDĖKITE DAUG METŲ 
PRIE SAVO AMŽIAUS. 

Jausitės nuo 10 iki 30 metų jaunesniu
Užlaikyti tyrą kraują, turite nau

dot vien tyras gyduoles, panašias 
Bulgariškai Kraujo Arbatai.

Milionai žmonių vartoja šį puiki? 
kraujui toniką., Jis yra vienatiniu 
tyrų žolių vaisiu, kuriuos gali var- 
tot kiekvienas šeimynos narys, kad 
prigelbejus viduriams veikimą, pa
lengvinti • skilviui ir prašalinimui 
kenksmngų suodų iš inkstų — nėra 
kito panašaus vaisto, kuris turėtų 

'tokią spėką atitaisyt ir gamtai pri- 
gelbčt. 1 
BULGARIŠKA KRAUJO ARBATA

Pardąvojama vaistinėse visur 
arba apdrausta paštu prisiusime 1 
didelį šeimynai baksą už $1,25, arba 
3 už $8.15, arba G už $5.25. Adresas: 
IT. II. Von Schlick, President Marvel 
Products Company, 451 Marvel Buil- 
ding, Pittsburgh, P&.

KRIOKIANTYSIS 
KOSULYS

Jus GALITE šį bei tą padaryti krio
kiančiam kosuliui! Neturite būt be 
pagelbės; kuomet baisusis paroxizmo 
kosulys kankina kūdikio kūnelį. Glcs- 
sco pagelbės nuo kriokiančio kosulio 
ir sutrumpins užpuolamąjį laiką.

Glessco išskirsto kraujo susimetinvų, 
atidaro kvėpavimo pareigas. Prašali
na krupą į 15 minutų. 50c. visose vais
tinėse.

!Dr. Orake’s

For Ceughs, Coklsand Croup 
KUDIKiy SLOGOS'

I

Kūdikiai turi labai opų 
veikimų, lengvai sugadi
na per didelės “mieios”. 
Kad užlaikyt kūdiki liuo
bą nuo slogų, leiskit 
jiems pabeginėt lauke— 
miegot atdarais langais 
ir naudot Vicks ant pir
mo ženklo nesmagumų 
— yra išlaukinis — ne
reikia ryti — tik trinkit 
juomi.

VICKS 
v VapoRub 

A irš 17 milionų puodelių išvarto- 
jama kas metai.

U31SVTJ GMVJLSniAI V NVH1 >131133 
’OO'l'į pąTdsoų !soqrn puu sjcC uj 
359 puu cgg *3JO)S 3njp jnoA ąu Aepoj 
ojoj3}snj^[ })0 •pirųsnui jo jto iį}įm 
oputu ‘^UOUIJUĮO eųų/A ‘ŪBOJO U SĮ

•Apuo3 ut qiu įsnf ’įjojuioo 
Euiųąoos ‘snojojjop oodjd 6}t ui s3uuq 
puo ^Ada'.d ujed soAjjp ojoio^snyj
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SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NT A IT T T P M A Q»

Lietuvon
Kasjiori siųsti pini

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney, orderiais ar draf- 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšj.

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

Parduodamos laiva
kortes Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

JKreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwankee Ave^ ,

Kenosha, Wis.

Pinigai iš
Rockfordo'
Lietuvon

.Pinigus iš Rockford> 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau* 
skų, Rockford Real 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pi- 
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pink 
gų siuntimą pilnai a išsa
koma.

Siųskite pinigus Lie> 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford. III.

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

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Mariom Street, 
Waukegan. III.

EOIHMIMIIIIIHI-tllMIHI imUNIMItMIUIimMI

OF THE STOMACH
CATARRH

ĘHbU CANT ENJOY'LIFE 
.NŽJ vvith a sąre, «our, bloated stom- 

ach. !'o<1^does not noutish. 
Instcad it is a sourcebf misery, causing 
pains, belching, dizziness and head- 
achefr
Q The person vvith a bad stomach 
should be salisfied vvith nothing less 
than permanent, lasting rejief.
<j[ The right remedy vvill act upon the 
hnings of the stomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhal poisons 
and strengthen every bodily funetion, 

rho/targe nurnber cf pcople who 
have 8i'/xessfully usėd Dr. I lartman’s 
famous mcdicine, recommendcd for all 
catanhal conditions, offer the drongest 
possible endorsement for

Pe-ru-nA
IN SERVICE Firn YEAPS •

□□c
TABLETS OR LIQUID 
SOLD EVERYWHERE 

T!CTnrgr--irnr-

□

X--SJE3[|



PėtnyČia, Vasario 17, 1922

Suktieji prigavikai ir ju 
aukos - žmonės CHICAGOS

..u f!.i

Liūdna pasaka

ŽINIOS::
Laukė didelių, pelnų, 

laukė ašarų. >
su-

Naujienų” Redak

taip ir 
tiesas 
Mano 

prie
nėra saugaus 

(investmen-

(Laiškas į Redakcijų.)
Gerbiamoji 

cija:—
Su dideliu džiaugsmu ir sU 

pilnu užsiganėdinimu skaičiau 
Jūsų laikraščio editorialuose 
atkartotmus persergėjimus 
mus tautiečiams nuo iškalbin
gų agentų, kurie baldosi po lie
tuvių kolonijas ir apgavingais 
prižadais/ šimto bei tūkstančio 
nuošimčių “trumpam laikui“ iš
vilioja sunkaus darbo sutau- 
pintus centus, negrąžindami 
jiems nieko, apart sielvarto. 
Rašydamas šį laišką negaliu 
nepastebėti * to, kak didžiausia 
patarnavimų suteikia savo 
skaitytojams tas laikraštis, ku
ris savo persergėjimais ^ųtsau- 
goja jų lučių nuo siurbėlių, ku
rie prižada viską, o grąžina 
vien tik sielvartų.

Turėdamas ilgų metų paty
rimų kaipo advokatas, turėjau 
daug progų ginti labų savo kli- 
jentų kaip teismuose, 
privatiškai, aiškindamas 
ir būdamas jų patarėju, 
patyrimas verčia mane 
vienos išvados: 
įdėjimo kapitalo
to), kuris neštų daugiau kaip 
3-4-6-7 ir retkarčiais 8 meti
nius nuošimčius. Kada gi atei
na pas jus agentas ir žada nuo 
25 metinių nuošimčių iki 1,000 
nuošimčių į ųicnėsį — saugoki
tės jo) Saugokitės, kaip saugo- 
tumetes rauplių ar kitos lim
pamos ligos. Nuo to laiko, kai 
agentas pradeda kalbėti jum 
Apie milžiniškus pelnus, jūsų 
sutaupyti centai jau yra pavo
juje, gi tame pačiame momen
te kada jus, dėl jo skambių pa
žadėjimų paduėdate jam pini
gus, jie jau yra žuvę jums ant 
visados. Negalima ir įsivaiz
dinti sau tokio sumanymo, ku
ris neštų tokį pasakiškų pelnų, 

skriaudos skolintojams. Jei
gu toks sumanymas būti/ sau
gus, tai sumanytojui nereikėtų 
samdyti šimtus agentų, . idant 
jie vaikščiodami po draugų na
mus rinktų varguolių centus. 
Sumanytojas atsikreiptų į mui
tini ilionierius. Turtuoliai gi 
matydami, kad jo sumanymas 
pelningas, . tuojau pavestų jam 
reikalingus imliomis dolerių. 
Bet tie plėšikai nesikreipia į 
turtuolius, nes žino, kad savo 
apgaulingais prižadais iš jų 
pinigų neišgalįs. Jie išsiuntinė
ja agentus pas varguolius, ku 
rie 'neturėdami komercijoje pa
tyrimo puola aukomis apgavi-

kelbus ir kad dar daugiau iš
gavus pinigų iš savo aukų, 
trumpam laikui praslinkus, iš
moka jiems *neva palukį” tų 
pačių žmonių pinigais. Kada 
gi surenka dideles sumas var
guolių pinigų, tada išdumia pa
likdami savo aukoms vien tik 
raudas. Jeigu ir pasiseka 
vienų, antrų tokį apgavikų su
gauti, tad pasirodo,, kad jo “in- 
vestmentai” mažos vertės, tan
kiausiai gi jokių inveštmentų 
jie nė neturi. Pinigus gi sa
kosi išeikvoja laikymui dide
lių ofį>ų, agentų, baliams ir 
įL^zzmojiėms sudėj ilsiems pi
nigus, tie pinigai yra žuvę am
žinai.

Toki atsitikimai atsikartoja 
netik Cbicagoje, bet ir kitose 
dalyse Amerikos. Rezultatai 
visur vienodi. Pinigai žmonių 
žūva, žūva ant visados. Žuvi
mas jų neišvengiamas, ir jis se
ka jūsų įdėjimų taip, kaip die
nų seka naktis, kaip gyvenimų 
seka mirtis. Chiėaga ypatin
gai atsižymėjo kaipo gera dir
va tiems plėšikatųjs, kurie nuo 
paprasto bandito skiriasi tik 
tuo, kad vieton revolverio 
toja prižadėjimus. Kaip 
nas taip ir kitas, atėmęs 
turtų, dingsta palikdamas 
raudojimus ir sielvartus, 
tiek kartų prigauti

var- 
vie- 

jusų 
vien 
Jau

lietuviai 
tyje turėtų vyti iš savo mi
toki us agentus, kurie žada 

slhis pelnus, kaip jie vytų 
į siekiantį jų šernolę. Gy-

Iš Bischofio
paliudijimų us aprūpintas ant vi

saip tikėjo savo lai-

Sako, jog J. J. Krasaus
kas, Universal State 
Banko prezidentas Lii- 
vo įdėjęs $6000 Bisch- 

offui.

J. Krasauskas užginčija
Suvienytųjų Valstijų 

vasario 13 d.

Banko prezi-

Prieš 
teisėjų Landis 
R. J. Bischoffas paliudijo, jog 
Universal State
dentas J. J. Krasauskas turė
jęs pas jį iri^estirtęs $6,000.00.

Tyrinėjime teisėjas Landis 
klausinėjo Bischoffų sekamai:

LANDIS: Iš kokios žmonių 
klejos tu ėmei tuos pinigus?

BISCHOFF: tai ne iš vie
nos klesos, iš visų klesų.

LANDIS: Ar tai /nėra lak
tas, kad kone visi tie žmonės- 
buvo darbo žmonės?

BISCHOFF: Ne. Pas mane 
nešė pinigus žmonės visų kle
sų. Buvo biznierių, pradedąht 
bankų prezidentais.

LANDIS: Sakai bankų prezi
dentais: ar tai valstybinių ban
ku? a ‘ '

Kr

BISCHOFF: Taip.
LANDIS: įvardyk bent vie

na. C

BISCHOFF: Joseph J. Kra- 
.sauskis, Universal State banko 
prezidentas.

LANDIS: Kiek jis pas tave 
turėjo?

■ < *

BISCHOFF: šešis tuksian
čius dolerių.

Teisėjas Landis liepė kler
kui, kad tų užsižymėtų. i

n-

KIIASAUSKO UŽGINČIJAMAS. 
_ - f z

Mes užklausėme. J. J. Kra
sausko ar tame butų kiek tie
sos, ką paliudijo teisme Bis
choffas. J. Krasauskas užreiš- 
kė, jog jis nieko apie tai 
žinąs. Bischoffas, sakė, n
rįs jo parašo ir niekas nega
lėsiąs darodyti, jog J. Krasau
skas dėjęs pinigų pas Bischo
ffų. J. Krasauskas sakė, jog 
Bischoffas buvęs sykį pas4 jį 
atvažiavęs, bet, sako, jis bu
vęs taip pat ir pas kitus bun
kerius. Bet tas ’ nieko nereiš
kia.

PRAŠO ATŠAUKTI.

P. .Grušas prašo paskelbti 
laikraštyj, kad J. Kuzmickas 
(Uktveris), 3147 So. Halsted 
gat., jau bus pusė metų kaip 
jis čia nebegyvena. Kur dabar 
jo adresas — nežinia.

Kada jis gyveno po tuo ad
resu, tai jis jokiais “spešc- 
lais” neužsiiminėjo.

yendami gi Amerikoje^ lietuviai 
turi žinoti, kad pinigai yra sau- 

kadagioje vietoje tik tada, 
jie sudėti geram banke, 
pašte, įdėti į nuosavybę (real 
estate) arba i bondus ir mor- 
gečius, kurie neneša daugiau 
kaip 6-7 metinius nuošimčiui 
ir kurie užtikrinti tvirtai išsi
dirbusia reputacija.

Neabejoju, kad mano tautie
čiai perskaitę šį mano laišką 
supras, kad geriau pasitenkin
ti mažais, nuo 3 iki 7 nuošim

čiais, negu norėti greitu laiku 
praturtėti per •tarpininkavimų 
apgavikų, agentų, ir pasilikti 
elgetomis.

Su didele pagarba,
& WXBanes.

Tik* labai nesenai didelė 
Chicagos h- kaikurių jos apy
linkių lietuvių dalįs turėjo di
delių vilčių, kad jie greitai ir 
pigiu budo pralobs ir jų gy
venini 
sados
mc, kad visus savo centus,„ku
riuos jie sunkiai uždirbo, pa
dėjo pas Bischoffų, Harringto- 
nų, ar kitų tolygų •sukčių ir 
ramiai sau laukė tųs dienos, 
kada jie pataps kapitalisitąis. 
15-et ju tuščios viltys staiga pra- 
nyko ir ji$ns likosi tik gai
lėtis saVo neišmintingo^ įsitike- 
jimo į apgavikų žodžius. Da
bar jie vieni laužiasi į tyrinė
jimo kambarį, iš kurio juos 
išvaro; t kiti, kad ir vėlai, bet 
geroij vieton, eina pas advo
katus klausti patarimo.

Su nusiminimu jie pašakoja 
jiems, kiek jie turi sukišę 
tiems sukčiams, ir klausia, kaip 
galima butų bent kiek atgau
ti tų savo pinigų. O jiems tie 
pinigai labai reikalingi, štai, 
K. Povilonis, 50 metų amžiaus 
sunkaus darbo žmogus pas Bis-' 
choffų jio kelis šimtus ir po 
tūkstantį sukišb $3,000; pas 
Harringtonų — $540. Jis pa
sakoja savo istorijų 
ašaros bįra. Antanas i 
4133 So. Sacramento,/’apie 30 
metų amžiaus vaikinas Bischo- 
ffui sukišo $5,450, Harringto- 
nui $4,850. Jis buvo dailydė, 
neblogai uždirbo ir padvigubi
nęs savo uždirbtų sumų, keti
no apie pavasarį važiuoti Lie
tuvon; dabar Lietuva jau at
liko nuo jo; pinigų nėra ir nei 
darbo neturi. Kiti, kad ir ma
žiau įdėję, bet greičiausiai tai 
buvo jų visas turtas, nes jie 
tuo labai susirūpinę. Pav. Pet
ronėlė Lengvinienė, v 3603 So. 
Union Avė. įdėjo pas Bischo
ffų $100; Petras Lengvinas ten

daitis,

Emerald Avė. pas Harringtonų 
įdėjo $550. Stasys Rugis, 3032 
S. Emerald Avė. pas Harring
tonų $1000; pas Bischoffų 
$300. Petras Kirvel, 4351 So. 
Artesian A ve. pas Bischoffų
$100; Fra n. Jonken pas Bischo- 
Hų $150. Walter Mondrzejev- 
skis, 4351 S. Artesian Avė. pas 
Bischoffų $540. 
kus, 3221 Lowe 
choffų $350. V.
S. Lowe Avė. 
$325.
Kerfoot Avė. 
16,000.
/ Kiti, 

sargus, 
gus ir
mų. Jie dabar • nėra taip nu
siminę ir net nenpri prisipa
žinti,zkad jie šitaip Jehovai lei
do save prigauti. PavĮNietu- 
vys kunigas, tik, matomaiAiš- 
kraipjta pavardė, John Čiul
bėk,. gavo iš Bischoffo, kaip 
sugyjžusis čekis parodo, $1313, 
o kiek dar jam Bischoffas skor 
lingas nežinia; jis nedrįsta nei

agentų .F. Dalkui išmokėjęs 
$35,200. Už kų, jis nemoku iš
aiškinti. '

Taigi didelė žmonjų pinigų 
dalis dingo/ bet šiokių tokių 
dalį dar jie atgaus, ir atgaus 
jų tik tąsyk, kada jie užsire
gistruos pas kurį 'nors advo
katų, ar teisme, jei tas bus 
jiems galima.
. Kaikurie advokatai už išjie- 
škojimų šitų paima’ iš žmonių 
po $10 išanksto. Bet kiti, kaip 
pav. Adv. G ūgis išanksto ne
ima nei cento ir apsiima iš- 
jieškoti už nuo dolėrio. Tai 
yra, rodos, nebrangus paskai
tymas už tų darbų ir tokiam 
a<l voką tu'i galima pavesti tą 
reikalą.

Ilarringtonas dar nesuimtas.
Valdžios, agentai susekė, kad 

Leslie Harringfon, kuris žadė
jo mokėti po $25 už $1, pirma
dienį savo lagaminą iš Chica- 
§os pasiuntė į New Yorkų. Jo 
lagaminas tapo susektas, 
jo paties, kol kas dar netifri. 
Prieš jį vakar liudijo net Y10 
liudininkų, tarp jų ir Varkų- 
las, 3309 S. Union Avė./ .ku
ris jam įdavė $1000, Al. Si|r- 
naskisj 3137 S. 40th PI., įmo
kėjusį $4,350 ir Paul Kin- 
chius, iš Roselando, įmokėju
sia $4,270.

Valdžios žmonės tikisi jį 
greitu laiku suimti.

C. H. Apple, už biznį pa na
šų Harringtono bizniui buvo 
traukiamas tieson, bet jį teis
mas kol kas paliuosavo, ka
dangi jis prižadėjo žmonėms 
atmokėti dolerį už dolerį, ta
tai tie, kurie yra įdėję į jo biz
nį, gerai padarys, jei tuojąus 
pasirūpinus atsiimti iš jo sa
vo pinigus ir saug^snėn vieton 
padėti. — T.—as.

“Vilnies” leidėjas^ — 
^>^spešely” agentas.

A. Kairys agentavo West’ui.

komunistų ir jų simpatizato- 
rių taip pat randa dėl savo pi-

daugiausia darba- 
irys, gyvenųs po nu- 

ir ži- 
“Vilnies” įstei-

ikuoja “Naujienoms”.
Gerbiamieji:

Meldžiame priimti šir-, 
dingiausį padėkų# žodį, 
kad tamstos buvote tiek 
malonus persergėti nuo tų 
“spešelų”. Labai esu tam
stoms visiems už tų dėkin
ga. Mano vyras buvo la
bai įtūžęs dėti savo sun
kiai uždirbtus skatikus 
tam greitam pralošimui, 
bet ant laimės aš patėrni- 
jnu Naujienose pel’sergfe- 
jimų, atidžiai jį per
skaičiau ir pradėjau sa-' 
vo vyrų atkalbinėti nuo 
tų “spešelų”, Mana vyras 'N kc 1už tų pyko ir sakė, kad aš vj. _
skaitydama laikraščius.
pablusiu ir liepė daugiau pęčių įvedant

1922 modelio Um-IIete Gas Bumer,laikraščių nebeskaityti, veltui išmėginimui.
t» a 2- • — t įsideda į ugnies užlaikomą vietą įrBet VISgi man pasisekc gasas dega, kuris pasidaro iš pa- 
perkalbėti ir dabar mudu Įjra?t0r e kuris yra žinomas. Visuomet i^duo-
abu širdingiausia dėkavo- da karštą ugnį urnai.

jame tamstoms, kad išgel- beti 
bėjote mus nuo nelaimės, ;

ant atminties musų mielos z 
motinėlės

Lt ANTANINOS ' KARUŽIENĖS 
zį metų sukatybuvės, kuri persisl/y- 
w re su šiuo pasauliu vasario 17, 
U 1921 metuos, sulaukus 58 me- 
H tus. Paėjo, Kauno rėd., Šiaulių 
N apskričio, Šiaulėnų parapijos, 
fl kiaulaičių kaino. Tapo palai- 
3 (lota Šiaulėnų kapinėse. Ilse- 
a . kis musų motinėlę Lietuvos že
li molėj.

Ona Dovidaitiene.

ŠIANDIE PINIGU
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
56 Centai už 100 auk. 

arba
182 auk. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas
Trumpame laike

Central Manufacturing
Dsstrict Bank
State - 

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

Su didžiausia pagarba,
S. ZANAUSKAS.

Rokas Shim- 
Avc. pas Bis-
Vitkus, 3248t 
pas Bischoffų 

Ben. Grajauskas, 8373
pas Bischoffų 

žinoma, buvo gana at- 
rizikuodami savo pini- 
dėjo tik po mažų su-

NAUJAS BUDAS ) 
Virimui ir kepimui

Sunvažinkit 
kuro išlaidas 
— anglies ir 
malkų, 
keiskit 
virimui

Pa
savo 
arba

T. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERI
Turiit, patyrimą 

moterų ligose; ru- 
pestingdi prižiū
riu ligfonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St,.

Chicago, III.

Visuomet/ koiy 
troliuojama krano užsukimu/ Stč- 
__.inas moksliškas išradimas, kuris 

mažiau ir greitai 
Interesinga litera

tūra VELTUI.
REIKIA

Acorn Brass Mfg. Čo.,
Acom Bldg., ' Chicago, III.

AGENTŲ

208

Vasario MatuHhiarc Išpardavimas

CEVERYKAIBffc^
OXFORDAI ■||W
ŠLIURĖS Pora

KXaUUU2<<!CMa

Atėję nusipirkite bile Čeveryky porą mu
sę vasario pratuštinimo išpardavimo kai
na, o mes parduosime kitą už 10c.

TĖMYKITE ANT LIŪTO
Tara j 

vosi A".\ I 
meriu p402 Lowe Avė. 
nomas, kaipo 
gėjas. Ilga laikų buvp žymima
ant to laikraščio, kad jį leid
žia “A. Kairys & \ Co.”

Jisai agentavo West’ui, kuris 
tyuvo kokios tai Western <Land 
Operators kompanijos galva ir 
kurio v vyriausias pagelbininkas 
Cbicagoje buvo Pilipavičius. 

AVest’as su Pilipavičium nese
nai buvo suareštuoti ir jų kom
panija atiduota į receiverio 
rankas. 3

llet jieškoti reikia; gal ku
nigui ir ncsvarluKtie pinigai, 
kuriuos jis sukišo kitam, bet 
jie labai svarbu darbininkui 
žmogui. Nei Bisohoffo nei 
Hardingtono turtai neišneša 
tiek, kad kiekvienas galėtų sa
vo pinigus atgauti. Bischoffas 
teisine išpažino, kad jis dar tu
ri neišleistų pinigų $150,000. 
Be to yra užareštuota jo na
mas, vertes $80,000; , automo
bilius $8,500, visi jo nekruta
mi turtai ir dalys kitose kom
panijose.
bus tiek, kiek žmonėms reikia 
atmokėti, kadangi, jis daugybę 
surinktų iš žmonių pinigų pra
leido ne tik biržose pralaimė
damas, bet ir to savo biznio 
varymui, surinkimui pinigų iš 
žmonių. Yra apskaitoma, j<ad 
jis savo agentams ir Raštinės 
darbininkams kas metas išmo
kėdavo $100,000. Be to staml 
besniaisiais savo padėjėjais jis 
kartais dalinosi gal pusiau. Štai 
jo išmokėti čekiai parodo, kad 
jis vienam savo svarbiausių

Tas, toli gražu, nc-

3445 So. Halsted Street.
7 durys j šiaurius nuo. 35-tos gatvėb

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vah po piet.
Telefonas Drexel 2880

DE. S. BIEžlS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Uavitt St. Tel. Cznal 6222. 
Reząlendja 3114 W. 42ntl Sk 

Tel. Lafayette 4988.
\al.: 1-4 ir 7-9. Nod. 10-12 pietą.

Tai. 73*7

DR. MARTA - - 
IXWIATT—SASS.

lątlk Rugrt** i* Cnllfemijei Ir 
vU t«t praktikavimą pe 

6206 V. HaiTiMR 8i.
Vttlaad«»s 8—12 luudlauų Ir B—i 

vakare likklriaut Md^ldianiva.

Dr. Maurico Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashand Avt.
T&l.i Yards 9V4

Ofiso vai.: 8 iki 10 r. ryto.jl iki 8 
ir 7 iki V v, Naktimis ir Mylioj pe
pietų

DR STAPULIONIS

A. Kairys, kaipo “revoliu
cionierių” vadas, rūpinosi, ži
noma, pirmiausia apdovanoti 
“spešelų” malonėmis savo par
tijos draugus. Apkeliavęs visas 
Chicagos komunistų tvirtoves, 
jisai, kaip girdėt, sukolektavo 
apie $100,000. ( . s

Ypatingai gerai jam 'sekėsi 
North Sidėje, kur jo ^investo- 
riais” skaitosi kone visi 
letariato diktatūros” 
jai —

‘‘pro- 
garbinto- 

Prusis, Jakštas ir k. 
tų “investorių” esanti 

ir viena našlė, kurios vyras 
prigėrė pereitų' vasarų. Išėmus 
iš banko $1,200, kurie liko po 
vyro mirties, ji užmokėjo $500 
už pakasynas ir padengė kito
kias išlaidas, o likusius $700 
įteikė A. Kairiui.

Tas Westo agentas tečiaus 
da ir 'šiandie tvirtina, kad ji
sai ne “spešelams” pinigus^ rin
kęs, o pardavinėjęs akcijas.

Apie ~ Kairio agen lavintų pa
sakojo keletas norlh-sidiejčių, 
ir tarp kitų J. čižinauskas, 
2240 Powell Avė.

Kl. Jurgelonis:
ADVOKATAS

, . t

Gydau be pydaolių ir be operadii 
3347 ’Eihcraid Avė.

9 iH 11 ryt® ir 9 ild 10 vakar* 
Tel. j BouJavard 0397

m W. 18-ta gat 2 iki B rak.
Tahi Canal 279

KRAUSTYKITĖS GEG. 1-mą
Į savo nuosavų fiam-ą, gražiausioj Brookfield Mlnor, tik 27 minutos 
į vidurmiestį, prie C. B. & Q.; 5 kambarių modyniška bungalovv ant 
loto 30x125 pėdas, tik už $4,300. y Išlygos — $2n() cash, likusius kaip 
renda. Rašykit mums šiandien ar kreipkitės:

Chicago Home Conštruction Co.,
14 W. Washington St.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzje 8902

£514-16 Roosevelt RA 
‘Arti St,' Louis AveM

CHICAGO. ILL.

Fedrai Bond & La/id Company
Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar telegramais.
Parduoda
Parduoda

laivakortes į visą pasaitų, 
namus, žemes, farmas ir bondsus.

666 W.
, OFISAI:

18-th' St.. 1439 S. 49th Court, 
Chicago. Cicero.

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

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

tinai žema. Pagabus išmokcsČio planas suteikiamas, jei norite. 
Mielai apkainavima suteikiame.

THĘ BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c. 
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892, Chicago, III.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

/Phone Cehtral 3301
<1^,. *#8*14 Wabansia Avė.
^aiąnflos: nuo G iki 8 vakare
•Kezidencijos tęl. Kcd&ic 17715

DR. C. K. KLIAUGA
i DENT18TA8

1821 Š&hrtad St., Cbdeag^ RL 
18tk St.

VkUudivai 11 ryta Ir 1—1 lak.
Phoaa Caaal 867

Telephone Yarda 5834

DR. P. G. W1EGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 Ii 

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

i Telaphona Boulavard 6068

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS '

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto Iki 12, Va
karais 6—9. Nedll. pagal sutariam*. 
8281 Su. H*Ut®d St., Chicago, UI

TahrfonMi Boulevard 7fi4S

DR. G. L VEZELlS 
Ueinviu DentktM 

KTU Bo«th Asklaai Aviu, 
ftjrli 47-fai . gaivia
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Lietuviu RateliuoseItos reikalams, bet surinkta ne 
daugiausia, rodos apie 20 dol.

i ----Rep.

VESTSIDSJ.
<k

šiandie didelės sociali
stų prakalbos.

k . .
Vakar vakare susirinkę Chi- 

cagos lietuviai Ashland Boule
vard Auditoriuma klausėsi kal
bėtojų, kurie aiškino apie abel- 
nūs Lietuvos reikalus, ypatin
gai apie keturių metų sukak
tuves jos nepriklausomybės. t 

fcį vakarų LSS. 22 kuopa, 
rengia Meldažio svetainėje pra
kalbas, kuriose d. Grigaitis 
aiškins taippat apie Lietuvos 
reikalus, bet socialistų žvilgs
niu.

Šios prakalbos ir skiriasi 
nuo vakarykščių tuo, kad čia. 
bus pabrėžta mintys, kaip so
cialistai žiuri į dabartinę Lie
tuvos politinę padėtį.

Socialistai, visuomet yra 
skaitomi kaipo tautos priešai, 
bet jeigu įsigilinsite į jų mok
slų, tai visuomet pasirodys, 
kad jie stoja už visas nuskriau
stas tautas ir nori, kad kiek
viena maža tauta butų nepri- 

’ klausoma ir laisva valstybė, o 
ypač kad mažųjų taulų darbi- 

• ninkai butų laisvi. Socialistai 
visuomet žiuri į kiekvienų po
litinį apsireiškimų 
čiau

bar Darbininkų partijos pro
gramoj komunistai daug to
liau nušoko į dešinybes ir už 
Socialistus. Bet jie prie to ne
prisipažįsta ir tik Socialistus 
keikia, kad tokiu budu apdų- 
muk savo pasekėjams akis.
šoko kaip meška ant dūmų.
Pirmiau komunistai šokę į 

kairybes kaip meška ant du- 
atgal nebe- 

Bet 
prie to jie viešai dar neprisi- 

rtiu laiku Lietuvoje ir su nau- pažįsta, nes dar neturi 
komunistų drąsos.

Kal-

ROSĖLANDE.

Didelės socialistų prakalbos.

Vasario 12 dieną LSS. 137 
kuopa surengė prakalbas Stru
milo svetainėje, kad supažindi- mų, o dabar vėl 
nūs visuomenę su politikos at- sulaikomai ' į dešinybes. 
mainomis įvykusiomis paskuti-

PRANEŠIMAI.
Bridgeport. — Liet, švietimo Drau

gija rengia sokmad. vasario 19, kaip 
I 7:30 v. v. Raymond Chapelėj (816 W. 

31 gatvė) prakalbas su paveikslais 
etc. Beto bus gražus dainų progra
mas — solo, duetų ir kvartetų. Kvie
čiame publiką gausiai atsilankyti.

> * — Komisija. .
K ' ,  Z

Ateities ^Žiedo Vaikų Draugijos 
Vestsaidės Skyrius taiso gražų kon
certą šeštadienį, vasario 18, Melda
žio salėj, 2242-4 W. 23rd Place. Pra
džia 7:30 vai. vak. Kviečiame pub
liką gausiai atsilaųkyti. —, A.Ž.V.D.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ mer
ginų sostavimui vilnų. Kreipki
tės: B. Cdhen & Sons, 1100 W‘. 
22nd St., Matykitte Mr. Wil- 
liams. ' <

I

PARDAVIMUI ' NAMAI-ŽEME

tiek
' jais apsireiškimais 
judėjime čia Amerikoje, 
bėjo P. Grigaitis dviejose te
mose: “Paskutiniai įvykiai (Lie
tuvoje” ir “Komunistų naujoji šių komunistų siekis, tai įku- 
partija”. Kalbėdamas apie su- rimas Darbininkų Respublikos, 

tai ir viskas. Bet kas do tas i .
paukštis, tai nei žodelio — tik 
kad nebus kapitalizmo, žod- 

dešinybes šokdami

Bile “respublika”. z
Visas ir galutinas atsivertu-

Veikalo “Susiprato”, kuris bus lo
šiamas septintadienį, vasario 19 d., 
1922 m., repeticijos įvyks penktadie
nį, vas. 1*7 d. Raymond Chapel sve
tainėj, 816 W. 31 gatvė, pradžia 7:30 
vai. vakarą. Visi lošėjai būtinai bu
kite laiku.

Vakaro Reng. Kom.

REIKIA PATYRUSIOS MOTERS 
pardavėjos, pardavojimui moteriškų 
siutų — krautuvėn Kreipkitės tuo
jaus, kuri mokat lietuviškai ir angliš
kai

ASHLAND CLOAK SHOP, 
4738 Ashland Avė.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
Groserrįė su visoms mašinoms: pjau
nama ir šaldoma. Biznis išdirbtas 
per 16 metų, lietuvių apgyventoj vie
toj, ne mažai yra kostumeriij ir sve
timtaučių. Pardavimo priežastį pa
tirsi! ant vietos. Kreiptis pas J. G. 
Tyškevvicz, 311 E. Kensington Avė., 

i Kensington, III. Bučernės tel. Pullmun 
I 1468, gyvenimo Pullman 7229.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ 
taisymo dirbtuvė. Priežastis 
pardavimo ,išvažiuoju į farjnų.

1501 W. ,47 St.

virš tris ' valandas, kalbėtojas 
nušvietė daug įdomių dalykų 
abiejuose klausimuose ir klau
sytojai dau^ pasimokino iš jo žiu, jie į 
kalbos. į - . , •!

I ' ’ . • 1L- 1
Pirmoj savo kalboj kalbėto

jas trumpai, bet nuosekliai ir 
aiškiai peržvelgė Lietuvos Kon
stituciją, S t. Seimo darbui ir 
tų darįių reikšmę. Lietuvos 
Konstitucija, apskritai imant, 
gana gera, duodanti darbinin
kams pilnos galimybės kovoti 
už savo teises ir gerinti savo 
padėtį^ bet joje įrašytieji pa
taisymo paragrafai leidžia Lie
tuvos valdininkams paversti į 
niekus visas konstitucijos tei
kiamas piliečiams laisves ir tei
ses. Ačiū tokiems konstitucijos 
prierašams, kuriuos St. Sei- 

lmas pagamino ir beveik • jau 1

S. I|. A. II Apskritys rengia labai 
puikų vakarą vasario 19 d., 1222 m. 
Strumilo svetainėj, 158 E. 107 gat, 
Roselande, bus statoma scenoje labai 
puikus veikalas, dviveiksme tragi 
komedija “Susiprato”, su pamargini- 
mais. Po. prograttvui šokiai. Kvie
čią visus

Po. prograttvui šokiai.
- S. L. A. II Apskritys

REIKIA DARBININKU I “C.
i gera. Parduosiu pigiai, nes iš
važiuoju į Lietuvą. Atsišaukite

KAS NORI MAINYTI NAMĄ * 
ant farmos. Gera proga padarytį ge
rą gyvenimą ir jaustis laimingesnių 
ateityj, nepraleiskit šitos progos.

80 akrų gerai ištaisytos žemės, 
dvarski budinkai, barnė, ant viršaus 
užvažiuojama, gražus sodas, netoli 
nuo gražaus ežero, 1 ’Ą mylios nuo 
miesto, V2 mylios* iki mokslainės; 16 
melžiamų' karvių, 4 telyčios po 2 me
tu, 4 geri arkliai, J.2 avių, 6 kiaulės, 
100 Vištų ir penkios žąsys; 200 buše
lių bulvių, rugių, konfų, avižų ir vi
sokio pašaro užtektinai. Karina ran
dasi Wisconsino valstijoj, netoli Mil- 
waukees. Kaina $15,000. Mortge- 
Čiaus $6,000. Norinti mainyti, atsi- 
šaukit greitai.

COOK COUNTY 'REALTY CO.
3203 So. Auburn A v. prie 33 gatves 

Klauskit Antano Bružo 
arba tcl. Boulevard 0948

VYRŲ
REIKALINGAS ' PAGELBI- 3537 s. Wa||a<;e st' 

ninkas unijistas electrician, 
prie dratų vadžiojimo namouse. I PARDAVIMUI 
2221 W. 21st PI., Tek: Canal 
2591.

juos dabar nebėra nieko revo- 
liucioninio. Viskas kas pas 
jucs dar likę, tai diktatūra 
keiksmai ant Socialistų.

Revoducionicriai lovoj. *

ir

daug pla- 
negu paprasti, net vadi

nantieji save “šimto nuošimčių 
patrijotai. čia tai ir yra dide
lis skirtumas tarpe socialistų 

Įiasaiiliažvalgos ir patrijotų.
Todėl reikėtų, kad vestsidie- arti užbaigimo, Lietuva šiandie 

čiai, kurie ir buvo vakar ap- turi .karo stovį, kur kiekvie- 
vaikščiojime keturių metų su- nas komendantas ir nuovados 
kaktuvių Lietuvos nepriklau- viršininkas turi teisės elgtis 

šį vakarų su žmonėmis kaip jiems 
svetainę išklAusyti tinka.

I Toliau kalbėtojas 
kaip nevykusiai tvarkoma že- ( bininkų. 
mes reformos ir švietimo rei
kalai. Už tokį netinkamų že
mės ir švietimo tvarkymų jis 
kaltino .Steigiamąjį Seimą ir 
bolševikus, kurie Seimo rinki
nius boikotavę ir lik dėlto į 
St. Seimų likosi išrinkta datr^ 

I giausia atžagarei visko elemen
to. • . ,

kaktuvių 
somybės ateitų ir 
į Mildažio
d. Grigaičio prakalbos. Apart 
aiškinimų apie Lietuvos padė
tį, d. Grigaitis taippat aiškins 
apie naujai susitvėrusių taip 
vadinamų Amerikos Darbinin
kų Partijų. Kurie darbininkai 
dar neturėjote progos girdėti 
aiškinimų kas tai yra ta A. D. 
P., tai šiose prakalbose atėję 
galėsite apie tai išgirsti.

Reikėtų, kad visi protaujan
tis darbininkai nepatingėtų at
silankyti į šias prakalbas.

Nėra! abejonės, *kad vestsi- 
diečiai kuoskaitlingiausia atsi
lankys ir išgirs daug žingeid
žių ir pamokinančių dalykų.

— Vestai d ietis.

Kad patraukus prie savęs 
daugiau žmonių, tai komunis
tai dabar sako, kad, girdi, mes 
kaip buvome r-r-revoliucionie- 
riai taip, ir tebesame, tik mes 
nenorime tai pasisakyti, nes už 

i tai mus valdžia gali suareštuo- 
■ ti. Reiškia, lovoj, apsikloję 
patalais, ir naujieji, t. y. atsi- 

i vertę musų “komunistai” ir 
i svajoii apie 

“sukėlimą” r-r-revoliucijos.
— Mes už komunizmą ir 

revoliuciją, bet tu ^}ik niekam 
apie tai nesakyk, nes gali val- 
džia suareštuoti...

Tai kokią agitaciją dabar ko- 
aiškino, munistai žada varyti tarpe dar

bi josi pasisakyti 
tiesos ir tik nori demoralizuo
ti ir padaryti darbininkus veid
mainiais.

Well, ar-gi reikia 
resnio komizmo iš 
musų “draugų

Town of Lake. — Teatrališko kitu- 
bo “Lietuva” repeticijos “Kantri Ale
na” liekasi perkeltos iš ketveiigo va
karo į pėtnyčios vakarą iŠ priežas
ties Apvaikšč lojimo Tartu vos Nbpri- 
gulmybės Dienos. Visi, kurie turit 
roles ir taipgi kiti nariai atsilanky
kite į Davis Park svetainę, 7:30 vai. 
vakare. — Režisorius.

WEST SIDE. 4^ Labai žvarbios 
prakalbos. — Vasario 17 d., pėtjjyčio- 
je, rengia L. S. S. 22 kp. Mėldažio 
svet., 2244 W. 23rd PI., didelės pra
kalbos ,kad supažindinus visuomenę 

įvykusioms 
ji o. taip 

pat ir su naujais apsireiškimais ko
munistų judėjime . Kalbės “Naujie
nų” redaktorius d. $ Grigaitis. Pra
džia lygiai 7:30 v. <v.' Įžanga dykai.

Prakalbų Renginio Komisija.

su politikos atmainomis, 
paskutiniu laiku Lietuvoje

pa-

dar ge- 
nau jojo 

komunizmo ?
Rošėlandletis.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
Prižadėjo du rojų ir laimėjo.

Seimo rinkimai, 
žadėjo darbinin-

TOWN OF LAKE. i

Pranešimai

Tautininkų prakalbos.-

[ VAISTINĖ, 
(Drug Store) vien lenkiškai 
kalbančioj kolonijoj, labai pra
einamas kampas. Te!. Canal 
0800, 2201 W. 18th St., kampas 
Leavitt St. .kreiptis po 2 v. p. p.

DIDELIS BARGENAS^ 
Brighton Parke

Pardavimui namas' 5 kambarių 
elektro šviesa ir maudynes, parėd
žius dviem automębiliams. Važiuoju 
į Lietuvą.

Atsišaukite tuoj pas savininką.
3130 W. 38th PI.

VALPARAISO, IND. — Pakvieti
mas. šiuomi kviečiame visuomenę 
atsilankyti į Valparaiso Mokinių Lie
tuvių Literatiškos Draugijos rengia
mą vakarėlį, kuris įvyks IBtą dieną 
vasario Old College Building, Tespian 
Hali, Prasidės lygiai 7:30 vai. vaka
ro. 1 Įžanga nemokama ir jokios rink- 
lievos nebus. širdingai visus kvie
čiam ktsilankyti. '

Rengimo Komitetas.
-M..1 .1 ■..1 ir.r=

ASMENŲ JIĘSKOJIMAI
JIEŠKAU JONO DUNDULIO, 

Kauno rėd., Šiaulių t valsč., Šiaulėnų 
parapijos, Baronišįdų kaimo. Turiu 
svarbų reikalą* nuo jo giminės iš 
Lietuvos girdėjau,, kad ilgą laiką gy
veno Chicago. Atsišaukite šiuo ant
rašu. i /

VINCAS URBONAS
Box 342, .n Monongahela, Pa.

APSIVEDIMAI.
‘ i I ; , ■ • ■

Kada buvo 
tai bolševikai 
kams tik vieną rojų ir už tai 
liepė jiems, rinkimuose neda
lyvauti. Krikščionys Demokra
tai patėmiję, kad bolševikai 
žada darbininkams tik vieną, 
jie pažadėjo jiems dui vieną

lant žemės, o kitą danguje. Ir 
| taip darydami, suprantama, 

Vasario 10 dieną, vakare, ! laimėjo rinkimuose. Bet kaip 
Chicagos Lietuvių Taryba su- vieni, taip ir kiti Lietuvos 

liaudį savo žadėjimais apvylė.
šiaudas perlaužė verbliu- 

gui nugarą.
Už tokį Lietuvos tvarkymą 

kalbėtojas kaltino dar ir tau
tininkus, kurie vistą laiką iš-

Liet. Mot. Dr-ja “Apšvieta” Chica- 
gos “Dramatiško Ratelio” spėkomis 
stato scenoje “Du Broliu”, 4-rių 
veiksmų, 5-kių atidengimų labai pui
kią J. J. Zolpo dramą, nedėlięjė, 19 
d. vasario, M. Meldažio svetainėj, 
2242 W. 23rd PI. Lošimas prasidės 
6:30 vai. vak.

Kviečia visus Rengimo Komitetas.

rengė prakalbas Alijošiaus sve
tainėje. Vakaro vedėjas, Dr. 
Graičiunas, priminęs susirinku
siems dabartinio momento svar
bą pristatė kalbėti p. F. Ba- 
gočių, iš £o. Bostono.

Pirmoj savo kalboj kalbė
tojas aiškino apie dabai|’nę j viena su klerikalais Lietuvoje

Pirmyn Mišraus Choro nariai ma
lonėkite susirinkti paprastoj salėj ly
giai devyniose sekmadienio rytą, va
sario 19, nes yra nutarta nusitraukti 
paveikslas., — Komitetas.

BRIDGEPORT. — šv. Domynyko 
Dr-stė laikys savo'mėn. susirinkimą 
sekmadienį .vasario 19, 1 v. po pietų 
Šv. Jurgio par. salėj; 32 Place ir Au- 
burn Avė. Visi nariai atvykite lai
ku ir atsiveskit naujų draugų. Įsto
jimas draugijon sumažinta iki 1 dol. 
ir įgali įstot sveiki vyrai nuo 18 iki

Lietuvos padėtį, jos vidaus ir darbavosi ir dar net jų vadas, 45 mctll amž- „ .v . . ...... J . f . . — Rašt. A. Bugaihskis.

GOOD NEWS GOOD NEWS
Jieškaū apsivedimui dailaus 

sudėjimo ir vidutinio amžiaus 
merginos arba našlės ba vaikų, 
ir kuri turėtų kiek pinigų padi
dinimui biznio. Aš esu vaikinas 
dailaus sudėjimo ii* vidutinio 
amžiaus,, gražiai gyvenu. Turiu 
biznį ir viską, kų reikia ir auto
mobilių. Paeinu iš Suvalkų y., 
Rudanio valse. Turiu geros že
mės ir girios Liėtuvoj. Katra 
ukvatintų gražiai gyventi, rašy
kit tuojaus ir prisiųskit paveik
slą. Duosiu atsakymą ir paliu
dymą apie save. " Adresas:

Lock Box 123,
\ Bellevalley, Ohio. ’

Dr. Grinius, pravedęs Lietuvo- 
St. Sei- je karo stovį. Tik dabar, gir

nių, etc. Daugiausia laiko jis'di. kad nuplovus 
pašventė St. Seimui, 
peikė dabartinius Lietuvos vai-' rikalų jie pasitraukė, 
(lytoj us, 
nes daug jiems žadėdami prieš 
rinkinius, bet savo prižadeji-

užsienio politikų, apie esamų
jų Lietuvos ' valdžių,

savo rankas 
Jis nu- ir visų kaltę suvertus ant kle- 

Ir tai 
kad jie apvylė žmo- tik tada, kada St. Seime kle

rikalai panorėjo kone pusę 
krikščioniš- 

sukišti... Vadinasi 
tik tada tautininkų, t. y. liau
dininkų nugara lūžo nuo to 
mažo šiaudelio.

WESTS'IDE Lietuvių Viešo Knygy
no delegatų susirinkimas įvyks penk
tadienį, vasario 17, 7:30 v. v. Mel
dažio svet. Visi senieji ir naujieji 
delegatai kviečiami laiku susirinkti, 
nes yra daug reikalu ,0 taipjau bus 
naujos valdybos rinkimas.

— Rašt. Y. Giniotis. '

DEIKIA PARDAVĖJŲ — PIL- 
nam ar daliai laiko, dirbti'firmai, ku
ri gali parodyt pasekmes Musų pa- 
siscKimas prirodo pasisekimą musų 
pardavėjų. Nepaisant kokį tavorą 
pardavojat, nrba nieko neesate par- 
davoję jei tik. dirbsimejir seksite nu
rodymus musų propozicijos, kurioje 
galėsite padaryti nuo $50 iki $200 į 
savaitę . ši propozicija apsimokės 
patirti. Galime panaudoti tokius 
žmones, kurie nori dirbti, kurie turi 
pakankamai ambicijos ant ateities. 
Mes nurodysime ir padėsime 
jūsų darbe ir suteiksime pardavinėji*- 
mo sunratima, kuris bus tamistai ver- toj, biznis gerai išdirbtas, 
tas tūkstančių dolerių. Krmfokitės < ...
tarne 9 ir 12 vai. ryte, arba biloįutar- geras biznis, nepraleiskite progos, 
ninko vakare, tarne 7 ir 8 vai. NJe- j 
tuviškai ir >angliškai kalbanti žmo-! 
nes pageidaujami . Jei esate mecha
niku, sūrų kasėju ar gatvių šlaviku,) 
arba nepaisant kokis jūsų, užsiėmi
mas, yra proga nrie didesnio dalyko 
čionai’ iums. Klaupkite M r. Novek, 
Adlėr Dept., Room 849 — Ist Natio
nal Bank Building. ,

PARDAVIMUI BUČERNĖ' IR 
grosernė, už cash arba mainau ant 
automobiliauš arba loto. Kas nori
te mainyti ar pirkti, tuoj atsišaukite^ 
nes panašių progų mažai randasi. “Tą 
viską parduosiu beveik už pusę kai
nos greit atsišaukusiam sekamu ant
rašu: 4537 So. Paulina St.

FARM A,. U G AKERTU ANT REN- 
dns. Našlė aukuoja 12 kirviu. 4 ar
klius. visa m'všireriia, vež’mai, įran
kiai. lysas. $6 už akerį. $1,000 cash 
reikia. |

JUT JA O. LĘARY, 
Tol.: W«odstork 1^19, J. 1

Normai 8299.i

MOKYKLOS
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 

semė, su arba benamo, »gražioj vie- 
Parduo- 

da už cash, visokių tautų apgyventa,

Atsišaukite
5252 So. Artisian Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAg. VIE- 
ta apgyventa lietuviais. Biznis iš
dirbtas ir senas. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės:
3352 So. Morgan St. 

Chicago, fili.

----------— , | PARDAVIMUI SALIUNA 
REIKIA KRIAUČIAUS — ras gerą biznį. PardayiiAo 

BUŠELMANO PRIE VYRIŠKŲ 
DRABUŽIŲ. NUOLATINIS 
DARBAS. • f

J. OPPENHEIMER,
4700 SO. ASHLAND AVĖ

PARDAVIMUI

DIDŽIAUSIA 
Mokykla Chicagoj

AS, /DA- 
> priežas

tis — našlysta ir negaliu "apžiūrėt. 
Parduosiu už geriausį pasiūlymą. 

Kreipkytės: .
2508 Clybourn Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS T.A- 
bai geroj vietoj. Biznis išdirbtas

per daugelį metų. Priežastis parda-
: vimo savininkas turi 2 bizniu.

f 3750 Kedzie Avė.
Phone Blvd. 0120

PARDAVIMUI RESTAURANAS , 
lietuvių tirštai apgyventa vieta; tu
riu parduoti greitai ir'labai pigiai, 
nes noriu išvažiuoti į Lietuvą, greitai. 
Atsišaukite į Naujienų Skyrių, 3210 
So. Ųalsted St., No. 87.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir Gro- 
sernė, visokių tautų apgyventa. Biz
nis išdirbtas per daugelį metų. ~ 
davimo priežastis — partnerio liga. 
Parduosiu greitu laiku ir pigiai. No- 
rnti padaryti gerą gyvenimą, kreip
kitės: 8856 Ix>we Avė., 1 arba Tel.: 
Stevvart 9074.

Par-

SPECIALIS ŽĄSŲ PLUNKS
NŲ IŠPARDAVIMAS, 60 ir 70 
centų svaras. *

II. RUBENSTEIN CO.,
1251 W. Rooseyelt Rd.,

RAKANDAI
PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 

. barių rakandai kaipo paaukaujama, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamąjam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma 
lempa, grojiklis pianas, phonogra- 
phas ir tt. 4959 Prairie Av. Apt. 1.

AUTOMOBILIAI

NAMAI-ŽEME.
PARDAVIMUI NAMAS SU 

groseriu ir delikatesen, gūroj 
vietoj. Atsišaukite į Naujienų 
Bridgeporto Skyrių, 3210 South 
Ilalsted St., No. 88.

Desitning, kirpimo, fitavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų.

Musų sistema yra geriausia. 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai Įrengtų są- 
lygij. Išmokinam j trumpą laiką Ir 
už ląbai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER , SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL.
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str.. ant 4 luhų.

i

P-lės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimė ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarai*
Specialus instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

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

Tel:. Harrison 1421. Chicago

rinkimus, bet savo prižadėji- Lietuvos turtų į 
mų neišpildę kai tapo išrink- ką maišą 
ti. Kalbėtojas ypač smerkė 
esamąją Lietuvos valdžią, kam 
jinai Lietuvos užsienio politi
kai vesti skiria kunigus, kurie 
tam darbui netik nėra tinka
mi savo išsilavinimu, bet dar, 
kai|>o tokie, labai kenkią Lie
tuvos reikalams užsienyj.

Toliaus, kalbėtojas nesigai- re Lietuvos draugiškus ryšius1 
Įėjo pipirų ir dabartiniam Lie- su Pabaltos Valstybėmis. Jie 
tuvos atstovui, p. čcrneckiui, įteikė St. Seimui interpeliaci- 
nors asmeniškai, girdi, jis jį ją Klaipėdos 
labai gerbiąs. Prie p. Vileišio,1 Lietuvos klausimu. Jie pirmil- 
sako, viskas ' važiavo kaip tiniai pasipriešino prieš p. Hy- 
sviestu patepta, o dabar kleri- manso projektą.
kalai tik savo parti jos stipri-1 Antroj savo kalboj kalbčto- 
nimui aukas renka, tai ir vis- jas aiškino apie naujosios ko

munistų partijos programą, 
i_._.----- 3 juokingą

: padėtį, kurioj komunistai atsi- 
r_ 11__ 1_3 iš Socia-

• listų partijos dėlto, kad Par;
tija atsisakė išmesti savo nu

Socialdemokratų nuopelnai.

Jeigu yra dar kas gero Lie
tuvoj, tai tik ačiū socialdemo
kratams. Jie pirmutiniai suda-

Lietuvių Jaunimas rengia balių su 
programų subatoi. vasario 18, bažny
tinėj svetainėj, 35ta gatvė ir Union 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vak. Kvie
čia publiką skaitmeningai atsilanky
ti. —r Kimitetas.

Bišofo kreditorių sutrinkimas, ku

rie buvo įdėję savo pinigų į Bišofo i 
“spešelus” .malonėkite atsilankyti į 
Colvmbia Hali. 1700 W. 48 St., sek- 
madiepį, vasario 19, 10 vai. ryto.\At- 
sineškite su savim kvitus. ,

— Kreditorius.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BISCHOFFO KREDITORIAI 

Apsilankykite į Bronasczyko 
vaistinę užsiregistravimui ir su
dėjimui skundo į court’ą tuo- 
jaus .Broniasczyko Drug Store, 
4459 So. Wood St.

\ ■n'!1 . '

EXTRA BARGENAS
Pardavimui pirmos klesos būčemė 

ir grosernė visokių tautų apgyventa 
vieta . Biznis gerai eina ir biznis iš
dirbtas per daug metų . Yra geras 
trokas pigiai ir gįera renda. Didelė 
krautuvė, geras cementuotas skiepas, 
4 Šviesus ir gražus pragyvenimui 
kambariai; didele baimė 2 automobi
liams. Pardavimo priežastis labai 
svarbi. Priverstas parduoti, greitai 
ir pigiai, už teisingą pasiūlymą. No
rintis pasidaryti pinigų ir turėti ant 
visados gerą darbą, nepraleiskit šios 
didžiausios progos. Kreipkitės: 4516 
So. California Avė.

prijungimo prie
Draugystės Švento Antano iš Pad- 

vos mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, Imą vai. po pietų, vasario 
19. Dievn Anveizdos parapijos sve
tainėje. So. Union Avė. ir 18-tos gat
vės. Visi nariai būtinai, atsilankykit, 
nes yra daug svarbiu reikalų, kurie 
šiame susirinkime reikės ansvnrstyti.

* — Valdyba. ■

, ĮIEŠKO DARBO
JIEŠKAU DARBO PRIE 

kriaučių. Moku pilnai visokį 
darbą. Atsišaukite į ^Naujienas 
3210 So. Hals'ted St. No.,85.

JIEŠKAU DARBO BUČER- 
nėj, turiu gera patyrimą.

Atsišaukite:
3001 Emerald Avė.
Phone Yards 2667 /

REIKIA DARBININKU

EXTRA BARGENAS
Parduodu buČemę ir grosernę už 

puse kainos, arba mainysiu ant auto-1 
mobilio, loto ar namo. Norinti pa
daryti pinigu nepraleiskite šios pro
gos. Nemokantį biznio išmokinsiu. 
Atsišaukite. S. J. Mitchcll, U214 So. 
Halsted §t., Chicago, III .

PARDAVIMUI So. Side bar- 
bernė su 4 krėslais, labai ^pigiai 
už >cash arba ant išmokėjimo. 
Viskas pirmos klesos. Atsišau
kime 749 W. 61st PI.

kas.
Antroj savo kalboj Bagdfaus ' nurodydamas 

kalbėjo nesenai susitverusios | 
Lietuvos Rėmėjų Sąjungos rei- dūrė. Jie pasitraukė 
kalais. J 1 ---- ’ -

Publikos buvo nemažai.
Buvtfrenkamos ir aukos tau- nimalinius reikalavimu o da-

D. L. K. Keistučio Paš. ir Polit. 
Kliuhas, rengia pramogų vakarą su 
labai gražiu programų vasario 28 d., 
(Užgavėnių vakarą) M. Meldažio 
svot. Visas pelnas skiriamas šelpi
mui Rusijos baduoliu. Meldžiame ki
tų kliubų i" draugijų ta dieną ne
rengti panašių vakarų, kad nepaken
kus vieni kitiems.

j— Vakaro Komisija. I

MOTERŲ
REIKIA MOTERŲ PARDA- 

vinėjimui musų tavorą po na
mus, jūsų apielinkėj. Darbas 
4 vai. dienoj; mokestis — $6.00 

j Star Chemical So., 4858 South 
(Hermitage Avė;

NEGIRDĖTA PROGA 
Už nusė kainos.

Pardavimui bučeme ir grosernė 
ant Bridgeporto ,lietuvių kolonijoj. 
Biznis išdirbtas per ilgus metus. Ly
sas daugiau kaip ant 2 metų; renda 
pigi; 4 kambariai\pragyvenin7ui ir di
delis skiepas, ylce Box, vertės 
$1,000, 2 skėlos, buvo mokėta $250, 
viena elektrikinė mašina mėsai mal
ti, $100, taip pat ir kavai, mokėta 
$450 ir kiti visi pirmos klosos fixtu- 
res. Labai daug stako. Didelė par
davimo priežastis. Parduosiu viską

1

PARDAVIMUI BEVEIK NAUJAS 
mūrinis namas 2 pagyvenimų po 5 
kambarius: fumace Šiluma, elektros 
šviesa, maudynės, cementuotas skle- 
pats ir viskas įtaisyta pagal naują 
madą. Parsiduoda ant* labai lengvų 
išlygų, arba priimsiu lotą, automobi
lių arba kokį biznį kaip pirmą {mo
kėjimą. Atsišaukite pas F. J. Sze- 
m«t, 4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 flatų 6 ir 6 kambarių ir skiepas. 
Fumace šiluma, ir kietmedžio bai
gimo. Elektra, skalbyklos, pagal šių 
dienu reikalavimus.

Kaina $7,800.Q0./
4737 W. Polk St. arti Cicero Avė. 

Pirmos lubos.

4 KAMBARIŲ NAMAS $1,500.00 
ant didelio loto 50 pėdų, gražiausioj 
npielinkė.i, prie C. B & Q geležinke
lio. Mažiau kaip 35 min. iki vidur- 
miesčio. Nebrangus pervažiavimas.

$600 CASH, LIKUSIUS TIK PO 
$12.00 Į MĖNESI.

Rašykit šiandien, kad galėtumėt 
Šiuos lotus matyt ateinantį nedėdie- 
nį, nes kaina greitai pakils.

OLIVER SĄLINGER & CO.
Rood 628, Firtt National Bank 

Bldg.,

PARDAVIMUI FARMA 65 AKE- 
rių — 50 akeriu dirbamos, 15 ak'erių 
ganyklos ir miško. Nuo Chicagos 
North Western geležinkelis iki Car- 
ney, Mich., pirma farma nuo miesto. 
5 kambarių stuba, barnė, svirnas, ma
šinoms šapa .kiaulininkas, vištinin- 
kas, kuznia. didelis gražus sodas, vi
sokios mašinos, žemės dirbimui ir 
mažesni įrankiai, 2 geri arkliai. 8 
melžiamos karves, 6 telyčios, 5 dide
les paršingos kiaulės, vienas kuilys, 
50 vištų, 100 bušelių bulvių, avižos, 
kukurūzai, šienas, Šiaudai viskas 
kartu už $5,000.00. Pardavimo prįe-

_______ __ __ .. . _ ^sti.^ — lijra. Reikia m*ažo įmokėji- 
ninigų, nepraleiskit tos progas. Kreip- mo, tik $1,500.00. 
kitės tuoj pas J. Namon, 808 W. 33rd JOHN SARA,
Pl.į arti Halsted St. Box 44, Camey, Mich*
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Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinis klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING CtįLLEGES 

2467 Madison Street, 
6205 S. Halsted SU

. Kreipkitės ypatiikai arba rašy
kit išlygų paklausdamL

Sara Patek, pirmininke.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
. KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo

zas Antanaitis 3435 So. VVallaco 
St.; padėjėjas Vladas Liakis 3314 
So. * Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairis 

.3247 W. Division• St.; prot. sekr.
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfiejd Avė.; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams: — pirm. Wal- 
ter J. Markowskis, 355 E. Kens- 

Jngton Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
JAhn Valanchius 10910 Edhrooko 
Avė 
10520 So. State St.: kasierius. Ig
nacas Tvanauskis 122 E. Kensing
ton Avė. — Susirinkimai .laikomi 
kiekvieną menesi pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet. 341 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be, skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

turtu raštį Vincentas Darais

_________________________




