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Genoa konferencija nešvara 
sutarčių ir nusiginklavim
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Konferencija atidėta

Lietuva siūlo Lenkijai stoti 
internacionalinin teisman

Nesv^stys padaryty- Lietuvos pasiūlymas Len
jy sutarčiy

ne- 
ar- 

miją Genoa konferencijoje.

Premierai taipjau sutarė 
svatetyti apie mažinimą

vas. 25. — 
Paryžių pre 

iš pašilai
premieru Lloyd

i/ 

i *
Francijos pusiau 
rateliuose žinios 

sutarė,

ia- 
ic-

PARYŽIUS, 
nakt sugrįš į 
ras Poi negre 
Boulogne \su 
George.

Gautosios 
oficialiniuose
rodo, kad premierai 
kad Genoa konferencijoje ne
turi būti svarstomos padarytos 
po mūšių paliaubos sutartįs — 
Versailles, St. Germain, Tria^ 
bon, Neuilly ir kitos.

Taipjau tapo sutarta, kad 6 
skirsnis rezoliucijoje ap5e rei
kalą šaukti Genoa konferen
cijoje, kur sako, kad “visos 
šalįs turi sutikti susilaikyti 
nuo puolimų ant savo kaimy
nų”, visai nepaliečių naujų sry- 
čių okupavimo Vokietijoje, jei
gu toji šalis neišpildytų savo 
ol/ligacijų linkui talkininkų.

Sausumos >. nusiginklavimas 
, taipjau nebus svarstomas Ge

noa konferencijoje, kadangi Vo
kietija dar nėra išpildžiusi vi
sų savo obligacijų.

Talkininkų ekspertai susi
rinks Londone ateinančią sa
vaitę ir išdirbs programą fi
nansinių ir ekonominių proble
mų, kurios bus svarstomos 
konferencijoje.

Sprendžiama, kad premierai 
sutarė priimti konferencijon so
vietų Rusijos delegatus, bet da
lykas dar nėra galutinai' nu
spręstas ir bus' dari svarstomas 
ir toliau.

Premjerai atideda Genoa 
konferenciją.

Konferencija bus laikoma 
landžio 10 d.

ba-'

BGULOGiNE, Franci joj, v. 
25. — Premierai Lloyd George 
ir Poincare, kurie čia laiko 
šiandie pasitarimą, sutarė, kad 
Genoa internacionalinė ekono
minė konferencija butų atidė
ta nuo kovo 8 d. iki balandžio 
10 d.

Lloyd George pasakė, kad 
nėra reikalo daugiau svarstyti 
Anglijos-Francijos sutartį, ka
dangi sąlygos yra žinomos 
abiems pusėms. Sutartis 
prirengta pasirašymui už 
lių dienų.

bus 
ke-

Apiplėšė unijos raštinę
CHICAGO. — Subatoj ketu

ri ginkluoti plėšikai užpuolė 
spaustuvių darbininkų — press 
feederių — unijos raštinę prie 
Peoria ir Monroe gatvių, kada 
joje buvo apie 25 žmonės, vi
sus juos sustatė prie sienos ir 
iždininkui įsakė atidaryti pini- 
|įu šėpą. Paėmę iš šėpos apie 
$3,000 ar $4,000 pinigais plė
šikai pabėgo.

kijai dėl Suvalkų sutarties
Lietuva siūlo Suvalkų sutarties 

pildymą atiduoti tarptauti- 
nin teisman.

WASHINiGTONAS, vas. 23 
d. (Elta). — Vasario 20 d. 
Lietuva pasiuntė Lenkijai no
tą, kurią j a Lietuvos vyriausybė 
pareiškė, kad, laikanti Lenki
jos paskutinę notą atsisakymu 
vesti tiesiogines derybas dėl 
Vilniaus Lietuvos statomomis 
būtinomis sąlygomis pildyti Su
valkų sutartį ir laikydama te
ritorinio klausimo išrišimą svar
biausiu, siūlo Lenkijai bendru 
susitarimu perduoti nuolartiniam 
Tarptautiniam Teismui išrišti 
klausimus dėl Suvalkų sutar
ties privalomybės ir dėl repa
racijų.

Francija.susikirto 
su Ispanija

--------------------- :----------r \ ii..’-

šalįs arti konflikto. AnglįAbi
ja bando taikinti.

WASIHNGT()N, yas. ‘20. — 
Pasalk gautų žinių iš Londo
no, Anglija daro spaudimą į 
Franciją, kad privertus ją su
tikti dalyvauti trijų valstybių

Franci jos, Anglijos ir Ispa
nijos — konferencijoje, kad 
susitaikius Tąnžiro klausime.

Tanžiras yra mažytė neutra- 
linė šalis prie Gibraltaro, ker
tėj Ispanijos Morokko (Afri
koj). Noris ji skaitoma yra 
neutralinč, bet Franci ja ją fak
tiškai valdo, kas stato pavojun 
Anglijos Gibraltarą.

Anglija ja,u senai kivirčijasi 
su Franci j a apie Tanžiro klau
simą, bet kivirčiai tarp Fran- 
cijos ir Ispanijos pasidarė taip 
aštrus, jog reikalinga yra grieb
tis diplomatinių žingsnių, kad 
išvengus tarp tų dviejų šalių 
ginkluoto konflikto.

Francija praktiškai valdyda
ma Tanžirą, stato netik Gib
raltarą pavojun, lx*t ir silpni
na Ispanijos įtaiką Morokoje. 
Francija gi nenori atsižadėti 
Tanžiro, kadangi ji tikisi, kad 
Ispanija ilgainiui turės apleisti 
Morokko ir tuo budu ta ša
lis tada teks Francijai. Fran
cija be to turi ambiciją patap
ti vadove ir pasiimti savo glo- 
bon Azijos ir • Afrikos maho
metonus.

An‘glija visam tam priešina
si, kadangi visą tai silpnina 
jos poziciją, todėl ji nori su
šaukti visų trijų valstybių kon
ferenciją jr visus tuos kivir- 
čius su Francija toje konfe
rencijoje išspręsti.

VERiSAILLES, v. 26. — čia 
giliotinos pagelba tapo nužu
dytas Henri Desirc Landru, ku
rį teismas rado kaltu nužudy
me 11 moterų, kad gavus jų 
turtą. Buvo kaltinami, kad jis 
prisimeilindavęs prie moterų, 
nuvyliodavęs jas į savo namus, 
paskui gi nužudydavęs ii( jų 
lavonus sudegindavęs. Už tą 
jam nukirsta galva.

naujie
N EWSJTHUANIAN DAILY

Mattar March 7, 1914, at tha Post Ofiics Df Chicago, III., under the Act of March 8, 1879.
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Antracito savininkai tarsis 
su angliakasiais

vas. 
ang-

PHILADPLPH’IA, Pa., 
26. — Antracito (Kietųjų 
lių) kasyklų savininkai paskel- 
|>ė, kad jie sutinka laikyti ben
drą konferenciją su angliakar 
šių unija, kuri įvyks kovo 15- 
d., New Yorke. Jie skelbia bet
gi, kad jie rūpinsis, kad ang- 
įakasiai priimtų algų nukapo- 

jimą, kuomet angliakasių.kon
vencija nutarė reikalauta 20 
nuoš. pakėlimo algos dėl antra
cito angliakasių.

"Valdžia rūpinasi priversti 
tartis su angliakasiai ir mink
štųjų anglių kasyklų savinin
kus. Valdžia mano, kad besi
baigiąs kontraktas daro 
stiną kasyklų savininkų 
rnąsi su angliakasių unija.

------------------- U----- .

Italijos kabinetas 
' - sudarytas

vcr-
tari-

RYMAS, vas. 26. — Paga
lios pasisekė ^sudaryti naują 
kabinetą ir tuo užbaigti 25 die
nų ministerinį križį. Kabinetą 
sudarė atstovas Luiga Facta, 
kuris be premierystės, taipjau 
bus vidaus reikalų ministeris ir 
laikinai einančiu pareigas pa- 
liuosuotųjų teritorijų ministe- 
rio. Užsienio reikalų ministoriu 
bus Schanzer.

Naująsis kabinetas yra ko
alicija viisų konstitucinių gru
pių, išėmus nacionalistus ir fas- 
čisti. liet klerikalai jamč' turi 
daugiau ir svarbesnes vietas, 
negu pi ūmesniame kabinete. 
Šiame kabinete jie gavo švie
timo, finansų ir agrikultūros

Tuo budu 
patenka jų

aninisteriųx vietas.
Italijos mokyklos 
kontrolėj /^taipjau šalies finan
sai h*% žemdirbys te, kame jie 
susisieks su valstiečiais. Sčhan- 
zer atstovavo Italiją Washing- 
tono konferencijoje.

Stulginskas davė am 
nestiją lenkams

23WASHINlGTONAS, vas.
d. (Elta). — Vasario 16 d. Lie
tuvos keturių metų nepriklau
somybės sukaktuvėmis Lietu- 
Vos Respublikos prezidentas, 
amnestavo devynis nuteistus 
ligi dešimties ’ metų kalėjimu 
peoyiakus (Lenkijos
organizacijos narius). Yra 
ties, kad likusieji šeši bus 
nestuoti vėliau.

Karinės 
vil
am-

Tegul talkininkai užmoka
Taip Vokietija sako Jungt. Val

stijoms.
BEiRLINAŠ^ vas. 26. —' 

“Amerika turi atsikreipti prie 
talkininkų, kad gavus savo da
lį Vokietijos kontribucijos. Vo
kietija priėmė Londono ultima
tumą su aiškiu supratimu, kad 
nustatytoji ultimatume suma 
yra galutinas reikalaujamoji 
kontribucija dėl visų talkinin
kų”. j

Tokį maždaug atsakymą (Ja
ve buvdsiam senatoriui Lewis 
Vokietijos kancleris Wį^th ir 
užsienio 
thenaų.

Lewis 
padavus 
niekusių amerikiečių reikalavi
mus atlyginti už padarytus lai
ke karo nuostolius.

Lewis dabar nebesitiki išgau
ti reikalaujamą atlyginimą ir 
išvažiavo į Paryžių. Vokietijos 
valldžia tęčiaus prižadėjo pa
gelbėti nustatyti ir įrodyti ap- 
laikymą nuostolių. '

reikalų ministem Ra-

lankėsi Perline, kad
Vokietijos valdžiai

Panedėlis, Vasario-Febniary 27 d., 1922

Genoa reiškia pergalę 
ar karą ( ■

Hardingas laimėjo sulai 
čiy pataisymuose

No. 48

IšĮrinkimu i Vilniaus seimą
Taip sakė Trockis laike per

žvalgos savo armijos.

Lco-MASKVA, vas. 26.
nas Trockis, i Rusijos karo mi
nisteris, kalbėdamas Maskvos 
sovietui sąrašyj su keturių me
tų sukaktuvėmis raudonosios 
armijos, pareiškė, kad Rusijos 
“likimo svarstyklės dabar svy
ruoja delei Genoa”. Jeigu bu
siančioji Genoa konferencija 
neišeis ant naudos Rusijai, sa
kė jis, tai gal būt bus reika
linga persversti svarstykles 
pagelba kraujo, galbūt sekamą 
pavasarį.

“Tai yra. reikalinga”, sakė 
jis, “kad proletariatas birtų įpri- 
sirengęs pavasary) užduoti smū
gį, jeigu prieš mus susidarys 
tokia padėtis. Kiekviena savai
te atidėjimo* Genoa konferen
cijos turi būti savaitė sutvir
tinimo raudonosios armijos. At
sitikime musų pralaimėjimo 
diplomatiniame lauke, mes tu
rime ir privalome laimėti lau
ke sutvirtinimo ir ąrmijos.

“Mes esamevpilnai nusispren- 
dę, musų keturių metų sukak
tuvėse, prisirengti pri
kovos, kadangi galuti 
tarp kapitalo ir darbo 
Ii nėra nulemta.”

(Pabaiga)

nariais,

aikštėj

naujos 
a kova 
dar to-

Raudonąjoj Krenllio 
Trockis darė peržvalgą Mask
vos garnizono. Galbūt tai bu-* 
vo didžiausia militarinė paro
da po caro laikų.

Per dvi valandas pėstininkai, 
kavaleristai, kazokai, artileris
tai, sapiorai, automobilistai, 
tankai ir aviatoriai maršavo 
gražiomis eilėmis; Kareiviai iš
rodė gerai, buvp gerai aprė
dyti ir smagiai saliutavo,* kada 
jie ėjo pro peržvalgos pasto
vi- ...U’

Dar lygfesnės /rykjiuotės, skai
stesnių uniformų, geresnių ar
klių ir senesnių kareivių — ir 
juos įgalima butų buvę skai
tyti senaisiais gvardijos pul
kais, paraduojančiais prieš ca
rą Nikoliai. Iš kitos pipsės, jie 
buvo labai skirtingi nuo ne- 
tvarkios ir nedisciplinuotos 
1918 m. raudonosios armijos.

Netoli peržvalgos pastovus 
buvo Vokietijos komunistė 
Ola ra Zetkin, Amerikos I. W. 
W. vadovas Wm. D. Haywood, 
japonai Katayama, vengras Be
ta Kup irt. III Internacionalo 
nariai. ? .1

Tilo dalyvavimas komunistų 
primigę, kad tai nėra prieška
rine caro paroda. Bet ir tą 
įspūdį silpnino dalyvavimas 
daugelio senosios Rusijos ar
mijos oficierių, kurie čjo prie
kyje savo burių, o ir pats Troc
kis buvo apsuptas barzdotų pul
kininkų ir generolų, kurie pir
miau tarnavo carui. *

Pats Trockis stovėjo pilko
je karinėje uniformoje ir vik
riai, kaip generolas* salutavo 
praeinantiems kareiviams.

“Už metu armija bus stip
resnė ir labiau suvienyta”, sa
kė jis kareiviams. x

Vokietijos komunistas Wol- 
cke pareiškė kareiviams, kad 
Vokietijos revoliucija tebėra 
gyva ir kad netolimas yra lai
kas, kada Vokietijos 
ji armija susivienys 
jos armija, o tada 
pasaulinė revoliucija.

raudono- 
su Rusi- 
ateisianti

“Socialdemokratas”
Musą draugą savaitinis laikraitis 

ii Kauno. Skaitykit visi.
Gaunamas Naujienom

/ Kaina 5e

< WASHINiGTON, vas. 26. — 
Prezidentas Hardingas aplaikė 
svarbią pergalę kovoje su se; 
nato “nesukalbamais 
kurie norėjo permainyti ir pri
dėti įvairių pastabų prie Wash? 
ingtono konfc’rencijos padarytų 
sutarčių. Ypač jie spiresi, kad 
prie kefunų valstybių sutar
ties butų pridėta pastaba, kad 
Jungt. Valstijos negali daly
vauti Pacifiko konferencijose 
be kongreso sutikimo.

Senato užsienio reikalų ko
mitetas. visas sutartis priėpie 
be jokių pataisų, tik prie ke
turių valstybių sutarties pridė
jo nesvarbią pastabą, kurią pri
imti iškalno suti'ko Hardingas. 
Taip tos sutartįs ir bus reko- 
mcnduGtos senatui. 

- 1... — -------

Dar apie eksploziją
CHICAGO. — Pėtnyčios va

kare, apie 9 vai., išlikusi smar
ki eksplozija, kuri sudrebino 
veik visą Chicagą, 
mylių nuo Argo, 
Ice Co. • akmenų 
Eksplodavo apie 50 
mito. Eksplozijoje
žmogus liko sužeistas. Bet nuo
stolių ji pridarė apielinkėj ga
na- didelių, per keletą mylių 
aplinkui sutrupindama visus 
stiklus languose. Bet kįlo į vir
šų, todėl visgi mažiau prida
rė nuostolių ir toliau girdojo- 

ji butų ėjusi į

Daugėliškis. Švenčionių ap- 
skr. Restorane daug žmonių. 
Jų tarpe žinomas vietinės gir
tuoklis Rapolas. Gerokai įkau
šęs vaikščiodamas balsiai skai
to kokią tai knygutę baudžia
vą. Paskaitęs ir paaiškinęs 
klausia: Vyrai, eisite balsuoti 
už lenkus? Visi tyli. — Bal
suokite, sako, gyvatės!
dar tyli. — Balsuokite už len
kus, tai jie jus parduos, kaip

Visi

ištiko' už 2 
Consumers 
laužykloje, 
tonų dina- 
tik vienas

ugniagesiai tyri- 
eksplozijos. Jie

si, negu kad 
žemę.

Policija ir 
nėja priežastį 
mano, kad kas tyčiomis išsprog
dino dinamitą. Spėjama, kad 
tą galėjo padaryti picšikąj, ku
rie tankiai ten dinamitą vog
davo. Sąryšyj su tuo Chicago
je . suimtas italas Lawrencc 
Mangano, 200 S. Lincoln St., 
kuris laikė tvirkavimo namus. 
Policijai juos uždarius jis pri
grūmojo, kad jeigu jam nebus 
leista varyti “biznį”, tai jis iš
sprogdinsiąs kitų tvirkavimo 
namus apielinkėje. Du viešbu
čiai toje apylinkėje tapo iš
sprogdinti bombomis pelny
čio j.

Policija, kaip paprastai, taip
jau bando kaltinti ir darbinin
kus, kad buk tai jie padarę, 

f -»

nes kompanija įvedė “open 
shop”.

Už kelių valandų ipo eksplo
zijos miestelyj tapo pašautas 
Argo policijos viršininkas.

nius sodiečius kunigaikšuiui 
Mįrskiui už kalę, baudžiavos 
laikais! — Pasikėlė toks trukš- 
mas ir juokas, kad per 5 minu
tes nebuvo gulima susikalbėti 
ir agituoti dcl lenkų seimo. /

Čižiūnai.’ Čia didelis kaimas, 
turįs apie 50 ūkininkų. Balsa
vimo dieną atvyko “rajonavas”. 
— “No což? Taka vvielka wip- 
ska i nikt nie glosuje! Co to 
my bęcfoiemy laską prosic? Nie 
będziecie glosowac — podpali- 
my wioskę!” Tuomet vienos 
grinčios šeimininkas, labai su
pykęs, griežtai pareikalavo iš 
pono “rajonavo” pasiimti savo 
poiperius ir pavėręs duris išva
rė jį laukan, sakydamas, “kad 
jie nesusilauktų, jie mus de
gins!” Rajonavas išvažiavo.

Sodžiuose eina gandų, kad 
rinkimai dar nepabaigti, kad 
dar važinės po sodžius ir rinks 
balsus ar parašus už Lenkiją. 
Įgazdinti žmonės bijosi represi
jų,' kadangi jie nebalsavo. Sod
žius Čižiūnai, RJmšės -parapijos, 
iš kur buvo sodiečių išmestas 
lenkų rajonavas, bijosi, kad 
tas valdininkas neįvykintų gy
venimai! savo grąsinimų padeg
ti sodžių, tuo labiau, kad kaip
Paukštė jį vijo iš grinčios nie- mas liberalas. Visas tas vietas 
kas už jį neužsistojo. 
----  - , ----------- i

Seniškis. Sausio 8 d. 10 vai. 
vakare rinkimų komisija ren
giasi važiuoti į Daugėliškį. Ima 
su balsais skrynę. Sėdėdami 
grinčioje sodiečiai ragina jau
nuosius padėti išnešti skrynę. 
Vienas jų sako: Tai gal šie Šios 
dienos balsėliau butų tilpę į 
gprčelj. Nereikalingai tokią di
delę skrynę, parsivežė. Kits pri
dūrė: Tai jie mat manė, kad 
mes jiems čia pūrą naudos 
įpilsime. Apsivylė. Su tuščia at
važiavo, su tuščia ir grįžta.

Amerikos Lietuvių visuome
nei pareiškimas dėl Lais

vi ves Varpo.
WAWNGTONAS, vas. 21 

d. (Elta). *— Lietuvos Krašto 
Apsaugos Ministeris, Majoras 
Sližys, pasiuntė Amerikos lietu
vių visuomenei šio turinio ra
diogramą: ‘‘Brangus musų bro
liai Amerikiečiai: Jūsų auko
mis lietas Laisvės Varpas iki. 
neįsitvirtins Gedimino Kalne, 
Vilniuje, laikinai patalpintas 
Karo Muzėjaus Bokšte Kaune. 
Ačiū, už daug reikšmingą do
vaną. Laisvės Varpas bus aky
vas ženklas Jūsų ir musų vie
nybės ir drąsiai ‘skambins Su- 
nauis Lietuvos. Tas laisvės ne
vertas kas negina jos’ ”.

Lloyd George koalicija 
vėl pralaimėjo.

LONDONAS, v. 26. — Jau 
trečiu kartu bėgyje vienos sa
vaites Lloyd George koalicija 
pralaimėjo per rinkimuose. Vi
sose trijose vietose koalicijos 
kandidatai liko sumušti. Dvie
jose vietose laimėjo darbicčiai, 
o trečioj vietoj ncpriklauso-

atstovų bute pirmiau laikė ko
alicijos atstovai.

Geriau ir Pigiau 
Negu yisur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta /Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimų Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO PENKIS CHICAGOS OFISUS.

Boikotuoja Anglijos prekes
ALEXANDiUA, Egypte, vas. 

26. — Paskelbdami ^boikotą vi
sų Anglijos išdirbinių, egyptie- 
čiai paseka Indijos nacionalis
tus, kurių boikotas pasirodė 
labai sėkmingas.

Egypto pirkliai dabar atsisa-.. 
ko pirkti Anglijos prekes. Jei
gu egyptiečiai galės išlaikyti 
boikotą, tai tas atneš Angli
jos fabrikantams didelių nuo
stolių. Boikotuojami yra ir 
Anglijos bankai. Pinigai ištrau
kiami iš Anglijos bankų ir per
keliami į kitų šalių bankus.

Mokyklų vaikai boikotuoja 
mokyklas, o advokatai paliovė 
dirbę.

BELGRADAS, v. 24. — Už 
pasii'kesinimą an t kai bliaus 
Aleksandro gyvasties pereito 
birželio 29 d., Steič, 28 m., 
tapo nuteistas sušaudymui; ča- 
ki 20 metų kalėjiinian, o 6 ko
munistai atstovai 2 metams 
kalėjiman kiekvienas. Mesta 
buvo bomba1, kuri sužeidė 9 
žmones, kada karalius su pre- 
mieru važiavo ,į seimą.
' i '

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St., Chicago, DI.
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted St., Chicago, DI.
Town of Lake Skyrius

1614 West ,46th Street, Chicago, DI.
** *■ ■. ’ < ’ •

Brighton Park Skyrius 
4138 Archer Avė Chicago, III.

West Pullmano Skyrius 
523 West 120th St., West Pullman, UI.
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Kapitalistinė \ 
dora

Musų kapitalistinė dora... dar
bo naštą skaito ne garbės prie
vole, o pažeminamai vulgarum 
būtinumu, kurio išvengimas, 
jei tik jis galimas, yra išteisina- 
maš, jos laimingos ir garbingos

liuosas nuo visokių prievolių ir 
teikiamas dovanai šu visokiau
siais perteklinis. Jos kalboj, 
sėkmingumas reiškia sėkmingu
mą šitai sąlygai pasiekti, o ne
pasisekimą reiškia triūso gyve
nimas. Šita keista pažiūra pa- 
ta'pa galima ačiū tam, kad dar
bas yra toks našus, kad darbi-, 
ninkas įstengia ne tik atsimo
kėti savo vaikybės skolą, pakel
ti savo būtiniausias išlaidas ir 
aprūpinti stlyo senatvęl' bet cinr 

gali išlaikyti kitus žmones be 
jokio gamingumo. Jei šitaip 
susideda, devyni žmonės, tai de
šimtam jie gali ištekt; tiek, kad 
jis be atsižiūrėjimo gali eikvo
ti ir mėtyti, ir juo varginčiau 
devyniese gyvens, be pokenki- 
mo sau kaipo gamintojams, juo 
turtingesnis dešimtasis bus. Vi
sos verginės sistemos yra pa
remtos šituo faktu ir jos turi 
savo tikslu prisivertimą devy
nių dešimtų žmonijos dalių už
laikyti “aukštutinę dešimtį”, 
pagaminant kuo daugiausia ga
lima ir leidžiant.save apiplėšti 
iš visa to, kas yrą viršaus ir 
daugiau negu reikia išlaikymui 
savęs ir savo padermės pigiau
sia kainą atatinkama jų teisė-

Kapitalistinė sistema tiek 
prisipažįsta prie aiškios pažan
gos, kad paviršutiniai galvoto- 
jai lengvai įsitikina, jog jis ga
lų gale -nužengs į socializmą; 
bet jis negali to padaryti nepa
davęs pilno apsisukimo. Vergia 
ja kaipo sistema visuomet eina 
geryrT. Ji pradeda kamavimu 
sOvo vergų iki jie be 'laiko iš
miršta. Toliaus ji pastebi, kad 
blogai apsieinami vergai, jei 
jų nėra tiek, K kad j utis ’ 
pigiai gali pakeisti 'kitais, 
nepagamina perųagK) savo po
nams liek, kiek t tie, su kuriais 
apsieinama gražiai. Ačįu tam 
atsiranda žmoniškumo pažanga. 
Vėliaus, kada tapo išrasta ir pil
nai išplėtota naujoviniai pramo
nės išnaudotas budai, tapo pa
tirta, kad tas pats ponas negali 
nuolatai vergo laikyti. Pasiekęs 
tą laipsnį, ponas nori savo ver
go nusikratyti, kada • jis-neturi 
jam darbo ir- paimti jį atgal, 
kada prekyFa pasitaiso; taip pa4 
jis neima atsakomybės už jį, ka
da jis pasęstti ir nėra vertas 
laikyti. Tuojaus kapitalistinė 
valstybė užsidega 'laisvės karš
čiu;, ir po kilniausių poezijos 
žodžių ir po kuo puikiausios re- 
torikinės iškalbos vergui lei
džiama pasirinkti tą, kas jo pa
norės, arba, jei ipekas jo neno- 
norės, mirti badu; numirti 
baudnamy ir pasakyti jam, kad 
tai vis yra jo kaltė., Kada ga
baus pasirodo, kad šita pažan
gos pergalė, ištikrųjų yra at- 
galeiga, tai pažangieji reformi- 
n inkai vėl imasi mažinti 
jos nelemciausias veikmes dirb

tuvės įstatymais, senatvės pen
sionus, apdraudomis nuo nedar
bo, algų komisijomis, Whittey’o 
tarybomis ir šimts žino kuo dai\ 
darant įspūdžio, kad “mes gyve
nam pažangos gadynėj”. Bet 
toji pažanga yra tolai leidžiama 
iki darbininkai atgriebia savo 
tesetumą kaipo vergai, o jų po
nai kaipo išnaudotojai ačiū tam 
įgyja turtus.—George B. Shavv.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
"NAUJIENOS” f

LIETUVON— 
užrašykite savo. gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Gelžkeliečiai ir ang 
liakasiai.

dar- 
ad-

a pa
sius ir

\ Gelžkelių darbo taryba, 
h kiviai ir washingtoninė 
ministrAeija, matomai, y/ 
sirįAę priversti anglių 
gclžteliečius streikuot

Ant gelžkelių astuonių va
landų diena tapo panaikinta 
kaip tik tuomet, kada yra būti
no reikalo sutrumpinti darbo 
dieną, kad davus darbo kitiems 
darbininkams, ir tuomi nedar
bo padėtį palengvinus. Tede 
sunkiai laimėta teisingumo *į- 
monė nuėjo niekąis.
• Angliakasiai yra nusiminę. 
Jie neturi darbo nei tiek, kai 
savo skurdų) gyvenimą palai
kius. Darbdaviai, pasinaudo
dami šita proga, bando nuka
poti jiems irimus Ir- sunaikinti 

jų frmją-
Antra vertus, kasyklų savi

ninkams leidžiama skaityti 
bailios kainos už anglis. Jiems 
leidžiama plėšti he^ tik anglia
kasiai, bet* ir visuomenė.

Šitaip dalykams stovint, yra 
sunku matyti, kaip angliakasiai 
ir gelžkelių tarnautojai gali iš
vengti streiko.

• Kadangi valdžia yra prieš 
juos, tai jų proga laimėti strei
ką yrą maža. Valdžia t neleis 
visiškai sustabdyti gelžkelius 

tuoj
nes 
Bet 
taip

ir anglių kasyklas. Ji 
šoks gelbėti darbdavius,' .

net jei ir tylėtų valdžia, 
tik gelžkelių, ar kasykli 
ką pradėtų jausti visi žmones, 
mažiausia 90 nuoš. žmonių,

,kaitant pačius unijistus, pradė
tų reikalauti, kad valdžia įsi
kištų į'jį. Gelžkcliai it anglių 
kasyklos' yra neaiTsieinami 
žmonėms dalykai ir streikas 
,ant gelžkelių ar kasyklose be 
visuomenes pritarimo turi ne
pavykti.

liet jei streikas butų kelia
mas tam, kad paėmus gelžke
lius ir anglių kasyklas į visuo
menės rankas, tai, Mihvaukee 
Ldader’o nuomone, butų: įeitas 
dalykas. Visuomenė matytų 
streike ne tik pačių, :sti’eikuo- 
jančinjų naudų, o ir savo ir, 
tą matydama, pritartų jam, o 
su visuomenes pritarimu ir 
streikas sektųsi laimėti.

Bet klausimas vėl, Idiip toji 
visuomenė priversti savo nau
dą pamatyti, kada ji leidžia 
są^e už nosies vedžioti yiso- 
kiems sukčiams ir jos mulkin- 
toįdins. Todėl yra aišku, ka<l 
gelžkelių tarnautojai ir anglia
kasiai negali laukti, kol visuo
mene supras savo reikalus. Jie 
turės ką-nors veikti atsispyri
mui prieš savo . išnaudotojus, 
kada tie juos laiko privarę 
prie sienos, nežiūrint to, ar jų 
užsimojimas bus sėkmingas, ar 
ne. — Visuomenietis.

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

VVAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street,
Waukegan,

awranniinwiii«i iiiiiiki

.A che?
Kuomet kenti

* galvos skaudėjimą
strėnų skaudėjimų 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
Ona or two and tho pairr stops 

Contaiįvno hablt-formlno driyjs ' 
Have you tried Dr. Milės’ Nervine?: 

. Auk tfour Ih'ūffgioS

Jie juokiasi sau. -kams yrą tisui neužtenkamas.
/ ____ ___ x Bet senatoriai nepasiūlo nieko

Senatorjąus Now nuomone : i k) vU'tą, kas butų už'tenkama- 
kongresas veltui bandytų ką kaip sakysim, darbo yalan-
daryti su nedArfiO \ klausimu, sutrumpinimas. Ne, jie tik
kadangi ^Faraonas Aigipte no- juokiasi is jo ir bedarbių 
įstengęs šito klausimo išspręs
ti keli tūkstančiai metų tam darbas ne jų klasę paliečia. Ir 
atgal.

Jis gerai prilygina senato-" 
trius prie Faraono. Aigipte 
kliūtis buvo ta, kad keli slėgė 
daugelį. Klausimas buvo gali
ma išspręsti keliems nulipant 
nuo sprandų daugeliui.

I Tas pats dalykas yra dabar, 
keli slegia daugelį. Klausimas 
galima išspręst/ keliems nu- 
lipus^nuo sprandų daugeliui. 
Senatoriai ir atstovai dažniau
siai atstovauja naujovinį fa
raoną, kuris nenori nuliptu ki
tiems nuo sprandų ir todėl' jie 
negali klausimo išspręsti.

liet, A.‘iįįi,pte ne'l>iivo pramcJni- 
nes sunkenybes. Atsikartojan
tis pramoninio sunktfmo ratas 
yra naujovinė išrivtula. Jį pa
gimdo kapitalizmas. Jis atsi
rado drauge su kapitalizmu ir 
drauge su kapitalizmu pra-

Senatorius Kenyon sako gir
dėjęs bedarbių esant 7,000,000.

Senatoriai juokiasi iš jo.
Jo sumanymas laikyti vie

šus darbus sunkiesiems lai-

Jie juokiasi dėlto, 'kad ne-

jie mano, kad darbininkų kla
sė yra per daug kvaila, kad 
galėtų išrinkti kongresai! savo 
kandidatus.

AR BIJOTE “FUI"?
Paprastai atsiranda nuo mažo

ŠALČIO .
Jei kosit — šiurpuliai vaikščioja 

arba gerklę skauda — pirm eisiant 
gulti ištrinkite nugarą, lautinį, strė
nas ir sprandą su mažai/ 
Sapomental Į

Jis sulaužis slogas per naktį ir jei

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

SAPOMENTOL
Yra tvirtesne tiž kitą kokią gyduo

lę kokios tik yra ,pardavojamos.> Pa- 
mėginimu persitikrinsit patys. \

Taipgi yra labai geru nuo reuma- 
tiškų skausmų.

Galite gaut pirkti kiekvienoj vais
tinėj po' 65c.

Pplo Chemical Compahy
2824 W. Chicago Avė., 

CHICAGO, ILL.

Draugystė šv. Petronėlės Bridgeporte * 
Rengia šdkių vakųrų (Balių)

Utarninke Užgavėnių vakare, Vasario 28 d., 1922
— Pradžia 7 vai. vakare.*
ŠVENTO JURGIO PARAPIJINĖJ SVETAINĖJ

* 32 ir Aiibtirn įAvey\
i Kadangi šitas šokių vakaras (balius) yra pas

kutinis prieš gavėnę, tai gerbiami šokėjai pasinaudo
kite &ita paskutine proga,Atsilankykite į minėtų va
karą^ kur bus Šimtai musų margaičių ir pągeidauja- 

' ma matyti pripildyta svetainę jaunikaičiais. Kas 
link muzikos, tai bu^ pakaktinai griežiama visoki, 
kaip paprasti, taip moderniški šokiai. Tų atliks ge-

• rai žinomas muzikantas P.' Sargųlius^; ; J
Kviečia visus be skirtumo KOMITETAS.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo: 
j 660—P. šimkevičienė . 
10005—M. Stonis ✓ 
10140—A. Suvi'la 
10366—0.
10403—P. Samson. Vilkenienė 
10478—-J. Padagienė 
10479—J. Stragauškas 
10480—T.

■ 10640>—M. 
i 10676—M.

10679*—B; Velienė 
10699—-O. Stapikauskienė

, 10700—K. 
10705—A. 
10722—M.
10773—P. Kazragis

* 10785—J. Vizgaudas 
10786—J. Plejer 
10801— M. Jinfreikus 
10807—Butkus J. 
10835—L Poškiene 
10849—Z. Bičunas 
10852*—K. Dambauskas 
10861—J. Skulmis 
10877—J. Kirdulis • 
10806—A. Gemtienė 
10903—M. 
10939—A. 
10958—A. 
10971—U.
10981—P. Jankauskaitė 
10986—B. Stirbaitė 
10991—J. Bakas 
11023—O. Paškočimas 
11024—J. Kučinskis 
11037—J.
11057—L. Grikšienė 
11062—A. Kazlauskaitė 
11063—0. Pudžiunienė

Pakalniškaitė

Srebalius 
Garickiutė 
Pukcnė

Bimba 
Petranaitis 
Sucienė

Oslapiutė 
šamagogas 
Kraujalis 
Mičikienė

Knatauskas

11065—V. šeputs i ' j 
11080—F. Telenis 
11084—K. Avižius 
11087—A. Jankauskas 
11090—L. Gadahskas 
11095—A/ Povilonis 
11106—J. Daubaras 
11113—M. Mačiukas 
11115—M. Oslapaitė 
11129—V. Stančus 
11134—S. Naravaitė 
11142—E. Vi'Įkinckiene 

. 11145—M. Marozas 
11147-—D. Tamošauckas 
11156—A. Rimiene 
11159—A. Karindzevičiutė 

, 11160—K.. Karindzevičiutė 
\ 11064—A. Skiniulienė 

4.1167—S. Kurmis 
11175—E. Keturakienė 
11079—M. Dagučutė 
11180—L. Rumšą 
11181—E. Kazlauckienė 
11185—K. Slepetis 
11186—J. Jurgaitis' 

\ 11202-—A. Voveris 
V1217—V. Guobas 
ZL1220—M. Luobkaitė
11224—J. Meškauskai^ 
11240—P. Skutulienė 

' 11243—O. Sakalauskienė 
J. 1246,—J. Audrinsimas 
11247—-A. Andriušiunas^ 
11263^—M. Jonauskaitė 
11265—A. Vaičiūnienė 

} 11264—A. yarapnickas 
11271—J. Norkus 
11274—O. Juknienė 1 
11276—L.' Ruskietie •

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

atspėti
Dabar Turi Tą Progą

Susiūtas, bet ne drabu
žis, su lapais, bet ne me
dis, ne žmogus, o vis
ką pasakoja.

?

Atmink kas tai?

Lindau į uolą ir akmenį, 
pelniau peilį brangiai 
pirktą ,pirma buvau tė
vo duktė, paskui tapau 
tėvo motįna. — 

?
Atmink kas tai?

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto oftaet 

127 N. Dearborn St„ Room 1111-18 
Tol Central 4411. VaL nuo 9-6

Gyvenimo vietai 
8828 So. Halsted 8L

Valandos: nuo 6 ifci 8 v. v. kiekvie
ną vakari, iiskyrui utarrnitai ir 
ketvergi. Nedalioms nuo 9 Hd 11 r

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22*d SU, kerti LeevM Si.
Tekamu Cai<! 2551 

Valundęsi 4 ild 6 po pfet, ir BU

Tik ką dabar tapo atspausdinta didelis rinkinys, ko
kio dar niekad nebuvo, lietuvių mįslių r— vienoj di
delėj knygoj vardu.

mįslių knyga
Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 mįslių — naujų ir 
senų — su palyginimais prie kitų kalbų mįslių. Kieta 
viena mįslė yra žingeidi istorija pati savyje, ir todėl 
MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienam žingeidžiausio, 
skaitymo šalinis.^ Ir jaunas ir senas naudosis 
MĮSLIŲ KNYGA ne vienų sykį, bet nuolat^ prie 
kiekvienos patogios progos/— sueigose, pasišnekė
jimuose, prie ginčų, prie meilės ir visokiuose atsiti
kimuose.

Tuojaus įsigykite Mįslių Knygą, 
Jos kaina tik $1.00

' Jos Vertė Neinkainuojama

Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų 
smagumo įuojaus išsirašyk Mįslių Knygų, atsiųsda
mas $1.00 į Naujienas.

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu

1739 South Halsted Street 
Chicago, Illinois.

a vien

Lietuvon ir iš Litas
LAIVAKORTES

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasiten
laivakortės pardavimu, bet štėngiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir .iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A, RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl, 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus. / ,
PASPIRTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujieną ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksu*
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
bė jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu* Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge- 
riąusi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. HalstediSt Chicago

Vada visokta bylu, visuose 
teismuos*. Ekseminavoja Abatrak- 
tus, ir padirba visokius Dukumsn- 
tna, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmaa ir Bisniua. 
Skolina Pinigu, ant pirmo merg* 
Maus aat lengvu iHygą.

I
GOLAN & GOJLAN ' 
ADVOKATAI ik fatakbjai 

UIB-7 127 N. Dearbon Bt, 
Randolgh 3898 

MAURICE X GOLAN 
Rea. 1102 8. Ashland Biri. 

Seeley 3678

1

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

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

Tėl, Kandolph 2898

advokatas;
Ofisas vidunniestyj.

•! ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. 

Room 1308
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namą Tel.: Hyde Pari 8895

i
i

Tok Haymarkat 8669
JOSEPH W. GRIGAS 

Lietuvis Advokatu
Kambario 806, Home Bank Bldg. 
Kąmp. Milvvaukae ir Ashland Avu 
Ofise yal.i nuo 9 iki 5 Ii eu 7 

iki 9 vakare.

Sr W. BANES
ADVOKATAS

1811 Rector Bvilding 
7* West Monro© Street, CMeage, 

Phone Central 2560 
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Tardė 1815. Vai.: 6 iki I vai.

rh«B« Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŽKA 
CtaersHa 

KMtraktortai Rr 

būdavote}**- 
. J^<i»ToJan» k tabmu.
1401 W. 47th SU GHearo.

BKIDGEPŪBT
ELECTRIC C0.

, 5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su CKQ 
fixtures

Darbų gvarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard j

1619 W. 47th Street. .
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.,

PentkUI 8412 8a. Halalad 81.

{ matv kBiyo patyrąi KrdZtejM, ahh 
I nrrM Ir akuieris.

įlydą aitriu Ir ehrvniiku lift&j 
tyri, matėm ir vaiki, pa<al bau* 
jauta metodu K-Ray ir Ktokta 
elektros prietaisui.

Ofisu Jr Labaratorljai IBS K. 
18th St, netoli Fisk SU

VALAKDOSi MU lB~.il ptal, 
fr bu 0 IM S yaL vakarais,

i ( Dinomis: Etaal
TeloahaBail J ' tllB 867

| Maktimisi Dmcd 
____ ’ 561 - Drovar <185 

GYVENIMAS: 8818 & Halsted 8*.

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

ryto iki 2 vai. po piet.
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KORESPONDENCIJOS
THOMAS, W. VA.

Begėdiškas anglių baronų 
pasielgimas.

atgalPora savaičių tam 
Davis Coal and Coke kompani
ja prisivertė sayo darbininkus 
pasirašyti, prižadėdama jiems 
visokiausių dalykų, dėl kurių 
jiems esą, reikia pasirašyti.

Didžiuma darbininkų pa
klausė jos meilių žodelių ir pa- 
sirašė, tikėdamiesi gauti iki 
balandžio 1 d. savo senovinį 
užmokesnį. Bet kompanija ma
ne visai ką kita; jį tikėjo ga
lėsianti sulaužyti Am. Kas. 
Darb. Unijos kontraktą ir pa
imti darbininkus į sayo globą. 
Ir jai rodėsi, kad tas jos “sky- 
mas” jai pavyko.

Vasario 16 d. ji išlipino pa
reiškimą, paskelbdama, kad ji 
nusprendė nukapoti algas dar
bininkams mažne 50 nuoš. 
Prie šito žingsnio ją padrąsino 
sunkį darbininkų padėtis. 
Kompanija manė, kad darbi
ninkai, būdami nedarbo suvar
ginti, nežiūrės nukapojimo al
gų ir dirbs by tik progą gaus. 
Bet ji tame apsiriko. Darbinin
kų minios, nors ir suvargę, nu
sprendė nepasiduoti savo prie
šams. ' Atsirado nemaža smar
kių veikėjų, kurie agituoja sa
vo draugus prieš kompanijos 
begėdišką sumanymą ir randa 
sau pritarimo juose. Thomas, 
Coketon, Douglas, Davis Ben- 
bush, Herce, Kempton ir Hen
ry kasyklų darbininkai
kaip vienas atsisakė eiti dirbti 
pasiūlytomis sąlygomis.

Darbininkų ūpas yra geras ir 
yra vilties, kad šitas kompani
jos pasikėsinimas prigauti ir 
paskui ’ pavergti darbininkus 
bus bergždžias.

Tiesa, yra dar keliolika žmo
nelių minėtose kasyklose, kurie 
nesupranta savo \pačių labo; 
tarp jų yra* ir keli lietuviai, ku
rie laužo savo pasižadėjimus ir 
skubina vergauti bosams, bet 
yra vilties, kad jie susipras ir 
atsižadės savo darbo, kuris yra 
kenksmingas kitiems ir 
labiausiai jiems patiems.

Broliai darbininkai, 
.visi ginti savo teises! 
priešai bifc be pajiegos, 
pas mus bus vienybė.

visi

visų

stokime
Musų 
kada

SCOTTVILLE, MICH.

Vakarai ir baliai.

Už trijų mylių nuo Scottvil- 
lūs į pietryčius yra mažas mies
čiukas Custer; ten lietuviai ūki
ninkai turi savo svetainę. Va
sario 11 d. šitoj svetainėj Šv. 
Antano Draugija statė scenoje 
veikalą vardu ‘‘Lietuvos uba
gai”. Be vaidinimo buvo dar ir 
kitokių vakaro pamarginimų, 
dainos, juokingos* deklamacijos 
ir vaidinimas anglų kalba. Va
karas labai gerai pavyko. Vai
dinimui pasibaigus buvo šokiai. 
Muzika buvo iš penkių instru
mentų ir susirinkusiems pati
ko.
Tie

Svečių buvo labai daų£. 
kurie atvažiavo, vėliau, tū

rėjo grįžti namon, nes negalėjo 
įeiti į vidų. Tarp svečių buvo 
daug ir amerikiečių. f Balius

si iki 3 vai. ryto.
Ketvirtadienį vas. 16 d. toj 

pačioj svetainėj taipgi buvo 
balius su pamarginimais Lietu
vos nepriklausomybei paminė
ti. Povilas Mažeika pasakė 
prakalbą, o John Doe paaiški
no angliukai tiems, kurie lietu
viškai nesupranta. Buvo ren
kama ir aukos, bet duodančių 
jas buvo labai mažai. Prasidė
jusio šokiai traukėsi iki 12 vai. 
nakties. Svečių buvo nedaug, 
daugiausia jaunimas, kuris mė
gsta pasišokti.

šeštadienį vas. 18 d. toj pa- i 
čioj svetainėj vėl buvo balius, 
surengtas Lietuvių Ūkininkų 
Draugijos ir pavadintas <cKaro- j 
lių Balius”. Pirmas dovanas l 
gavo (už ką?—Bed.) M. Ra- 1

———————- - - - - - -- - - - - - —
A

NAUJIENOS. Chicago, III b
kių. Nors negalima tyčiotis iš 
kito nelaimės, bet kad tie len
gvatikiai žmones norėjo per
daug nukąsti ir dėjusi labai 
mandrus. Juk iš jų ne vienas 
su pasididžiavimu kąlbėjo. “Aš 
never pinigus investĮnti ant 7- 
8 procento, mano dčFleris-dolerį 
turi dirbti!” Tai dabar ir ‘{už
dirbo. .. ”

Bet tur-but nemažesni smūgį 
jaučia ir spešelų agentai. Nes 
ir jiems dabar turės melžhy-

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Tel. Boulevard 9708

žymėjau, kad žmonių buvo at
silankę vos apie 12.5 nuošim
čių, o sulaukus nedėlios buvo 
parapijos surengtas irgi kon
certas kokiam italui — ir ta pa
ti šaltoji salė buvo 
apie 75 nuoš; Iš to < 
kad musų lietuviai 
lietuviams neprijaučia, 
tie garbės verti Lietuvos 
buotojai nėra kunigo 
tuoti. Užtat visokį 
tarp lietuvių kataliku 
gero pasišieriavimo.
sų katalikai sukišo jiems pini
gėlio? — Veltinis.

moji karvutė užtrukti. Kokios 
trys savaitės atgal lankėsi 
Rockforde J. Kuzmickus (Uk- 
tvėris), p. Šakalio spešelų agen
tas. Prisidengęs Baltic j State 
Development Corporation 
skraiste, prie kiekvienos pro
gos nužiūrėjęs lengvatikį žmo
gelį šnibždėjo į ausį apie speše
lų pelnus. Jis-čia gyrėsi, kad 
girdi, pavasarį jau jis atva
žiuosiąs su dideliu automobi- 
lium! — Kukurūzas.

Dainavo solo p-lė Aušriutė, 
alto (operetės choro narė) 
“Lopšinė”. Slors p-lė Aušriu- 

J j te yra gera dainininkė, bet šiuo 
syk ar lai dėl daugelio dūmų 

št Juodaitienė Į saloje, ar dėl nevykusios dai- 
Buvo ir kitų 'nos, dainavo silpnai.

P-lė česnavičiute, soprano 
(taip pat operetės choro narė) 
labai maloniai sudainavo iš 
operos Čigonai, “Oi Greičiau” 
Savo švelniu, maloniu balse
liu, savo artistišku užsilaikimu 
ir mimika ji tiesiog visus žavė
jo. Publika iššaukė ją kart
kartėmis.

Labai pulkus buvo duetas 
čėsnavičiutės su Aušriute, 
din t pianu gerb. Naujaliui.

Dar šoko jaund talentinga
Broduniutė, įsigijusi pagyrimo 
diplomą nuo paskelbusios rusų 
šokikes, Pavlovos.

Publikos koncerte buvo pil
nutėlė sale. '— P. K—as.

*1

kajuskaitė, antra
su Astrauskiene.
pamarginimų. Po programai 
buvo šokiai po gražia muzika, 
kurie 
ties.

traukėsi iki vai. nak- 
Svečių nebuvo perdaug.

—žvirbliukas.

NEWARK, N. J.

Kompozitoriaus Naujalio 
Koncertas.

Vasario 19 dieną, čia įvyko 
tik ka atvažiavusio iš Lietuvos 
kompozitoriaus Naujalio kon-

P-

P-
cortas.

Vargonininkui Radzevičiui 
pranešus, kad svečias nori pra
bilti į publiką keletą 
ant estrados pasirodo
Naujalis. Publika patinka^sve- 
čią griausmingu delnų plojami. 
Naujalis, tai augalotas, didele 
barzda, pusėtinai pagyvenęs 
vyras ir daro gerą įspūdį. Bet 
vos tik svečiui pasakius pir
mus sakinius, tas įspūdis dings-j.

neatsargumą išeiti kalbėti nei 
kiek nepasirengęs ir todėl jam 
amžinai nevyko, žodžiai maišė
si, šakiniai nesirišo, rankos ir 
lupos drebėjo ir publikoje visą 
lai aiškiai galima buvo paste
bėti. Kalbėdamas apie Lietu
vos menininkų draugiją ir apie 
kultūros darbą, kuris yra vei
kiamas Lietuvoje,,gerb. Nauja
lis pasakė, jog 'mokyklos dabar 
taip esą išsivystę, kad kiekvie
noje parapijoje (sic!) galima 
rasti bent po 15 mokyklų, 
žmogui atstovaujančiam Lie
tuvos menininkus, inteligentui 
žmogui nežinoti, kad musų 
kraštas yra paskirstytas į 
apsk ryčius ir valsčius, o ne pa
rapijas, bulųSig ir sarmata.. .

Po trumpas gerb. Naujalio 
prakalbėlės prasidėjo gana 
įvairus programas. Kadangi 
programų atspausdintų nebuvo 
Ir visko paminėti nėra 
bes, lai paminėsiu tik 
bosni uosi us da lyk us.

Pirmiausia sudainavo
dainelių Cecilijos choras. Daina
vo taip sau.

Paskui gerb. Naujalis skam
bino pianu “Valsą” ir “Siuntė 
mane motinėlė”. Nors gerb.

neblogas 
pianas 

ta
ne per

s var

poj

Naujalis yra gana 
pianistas, bet kadangi 
buvo sukleręs ir publika, 
musų lietuviška publika, 
ramiausiai užsilaikė, tai 
Naujalio muzika nedarė 
mo įspūdžio.

Kas kita, kuomet 
B'rooklyno Operetės i 
Tai yra begalo puikus 
kokiu 
roję, 
sakęs, jog tai vienintelis Ame
rikoje choras, galis parodyti 
lietuviškos muzikos dainos 
gražumą ir jos ypatybes. Ope
retes choras padainavo tris 
dainas, tris begalo puikias dai
nas! Publika ilgai, ilgai 
plojo, ir verta!

Antru syk skambino 
Naujalis, Rachmaninovo 
liudiją” ir ką tai kitą iš 
Jųjų motyvų. Skambino su 
jausmu... Bet vėl tas sukliuręs 
pianas ir lietuviškoji publika...

reikia-

išėjo 
choras! 
choras, 

galima girdėti tik opc* 
Tu r būt neperdėsiu pa-

Puijdausis su 
keliauninkais 
apsiėjimas.

Pripras 
tuviški 
giai.

val-

PROVIDENCE, R. I.

ietuvos nepriklausomybės 
vaikščiojimas ir kitkas.

ap-

Vasario 16 dieną š. m. sųė- 
s lygiai keturiems metams 

nuo paskelbimo Lietuvos ne
priklausomybės, buvo sureng
tos tam tikslui prakalbos . Pa- 
lacc Casino salėj. kalbėtojai 
.buvo net penki: ‘vietinis dūšių 
ganytojas kun. čiaplikas, kun. 
Kavaliauskas iš' Worcester, 
Mass., J. Neviackas ir 
nas, ' kurio pavardės nenugir
dau, abu iš Bostono, ir vienas 
žydas, kuriš kalbėjo angliškai. 
Vjsi jie kalbėjo apie Lietuvą ir 
jos praeitį, tik viends Neviac
kas drįso pasakyti kelis žod
žius apie ateitį. Jis sakė, kad 
lietuviai didžiumoj yra darbi
ninkai 95 nUoš., dėlto jie turi

jam

gerb.
“Pre

pasirodo, 
katalikai 

jeigu 
dar- 

užjjpten- 
‘Ponzės” 
turi ytin 
?iek mu-

ROCKFORD, ILL.

Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos hos 
pitalese. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdimv. va© 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rci 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms'.

Chicagos spešelų epidemija 
buvo pradėjus plėtotis ir už 
Chicagos ribų. Humbukieriš- 
kų įstaigų agentai vis tankiau 
ir tankiau buvo pradėję atsilan
kyti ir į Rockfordą. Ir)reikia
pasakyti, kad spešelų agentams 
dirva kąsdien gerėjo. Mat 
Rocfklorde- irgi • nestokuoja
lengvatikių žmonelių, kurie ti
kis stebuklingu ir greitu budu 
pralobti. Tūli persiėmę godu
mo dvasia patys keliavo į 
Chicagą “investuoti” savo gra
šius pas Bishoffą ir Harringto- 
ną, Tokių buvo ir bizi ‘ 
komunistų kuriems
neturėtų rūpėti kapitalas, tas 
buržuję išmislas... Dabar tas 
Chicagos spešelų griuvimas 
skaudžiai atsimuša į Rockfor- 
do lengvatikių lietuvių gyveni
mą. Kurie buvo mažiaus “in
vestavę”, tie dar šiaip taip ra
minas, bet kurie buvo sukišę 
po $500.00, po $8000.00, tai tie 
vargšai dabarties verkte ver

’ių, ir 
rodos

i\
r dar vie4fr

Pirkite Bonus

apklėjami visokį^ darbiniitkų 
išnaudotojai-dyknduoniai ir pa
našus parazitai. Toks Neviącko 
pasakymas negalėjo pa tikti 
kun. Kavaliauskui. Ir jis rėž
damas savo spyčių pastebėjo, 
kad “čia viends kalbėtojas sa
ke, kad Lietuvoje yra dykaduo
nių... Dabar Lietuvoje nėra

daktarai;*advokatai — visi dar
bininkai! Dykaduoniai tai 
tie dvarponiai, kurie Paryžiuje 
Inriiavoja.”

Pagražinimui a<p vaikiščio ji- 
(ino buvo sudaryta iš keleto ex- 
karcivių, dviejų mergaičių ypa- 
tingiri aprengtų, simbolizuojan
čių t>uv. r Valstijas ir Lietuvą, 
ir vietinio kun. Čiapliko. Visi jie 
maršavo kZinigui vedant salėję.

Žmonių buvo apvaikščiojime 
atsilankę nedaug, gal koks 20 
nuoš. visų lietuvių. Jie turbūt 
nujautė, kad salėje bus taip šal
ta, kad drebėti reikės, tai ir 
nesilankė. Bet gal ir ne taip. 
Pora savaičių atgal rašydamas 
apie M. Petrausko koncertą ipa-

Tarputynas sulaiko 
krupo

t Tarputynas prašalina blogiausias 
blogas kaip kad magiškai. ‘ Susige
ria giliai į kūną ir slogas išveja! Ne- 
(laleisk slogoms užsibūti. Ne čiau- 
dek, — nevaikščiok su išpusta kruti
nę arba kosėti, kuris sukrečia visą 
kūną.

Naujas išradimas, Turpo turi savy
je visas tarputyno gydymu ypatybes 
su kitomis stebėtinai gydančiomis 
ypatybėmis. Turpo nedegina, pūslių 
nesutraūkia, nesutepa — nesmirdi nei 
aliejuotas. Tokiu greitumo ir persi- 
gėrimu Turpo veikia, kad patrynus 
krutinę arba gerklę, urnai pajusite 
kvėpavimu jo veikimą.

Vartok Turpo šį vakarą! — ryte 
jausite stogas sulaužytas. Turpo 
taipgi urnai sulaiko bronkitis, kruti
nės plėvės uždegimą, reumatizmo 
skausmas dieglį, katarą ir neuralgiją. 
Urnai veikia paliuosavim.e galvos 
skaudėiima, kąjų nuovargį, Jsipjovi- 
mą, nudegimą, grikšterčjimą ir skau
smus. Prašalina krupą ir gerklęs 
ligas!

Prašalina skausmą ir sulaužo slo
gas GREITAI su Turpo — Tarputyno 
mostis turi savyje senus pasitikėjii 
mus Mentholą ir Kamparą. Klausk 
bile vaistininko Turpo >— 30c. ir 60c 
puodelis.

Kl. Jurgelonis

ASHLAND
MUSIC

A.DNOKA.T.1S

DUODA TEISIŲ’ PATARIMUS

N8 ,

CUJĮAę^^oR
ANCHOR - DONALDSON

Y ra musų a- 
gentas , jūsų 
mieste ar ne- 
toliesia. Už- 
sisakykit vie
tą dabar.

YPATIŠKAS PRAVĖRIMAS LIETUVIŠKOS EKSKURSIJOS ANT 
GREIČIAUSIO MODERNIŠKO LAIVO

Per Southampton
AQUITANIA — Kovo 21

Pribuvus į Southamptoną, keleiviai bus persodinti ant kito 
Cunard laivo ir tuoj išplauks tiesiai i Memelį, kurį pasieks į 9 dienas. 

3-ios klesos pasažieriai užims kambarius po 2, 4 ir 6 ypatas. 
Privačiai kambariai šeimynoms. Ekskursija parūpinta Cunardo vir
šininkų, kurie prižiūrės jūsų bagažą, pasportą ir kitus dalykus ke
lionėje sutikus, visai veltui. Vokiečių vizo nereikia. Visi gali 
važiuoti.

Specialės kainos: iki Memeliu $108, 
$155, taksų $5.00.

Kiti išplaukimai

Kauno $109. Antra klesa

Per
SAXONIA —
CARONIA —

Per

crVTNTA Va<? 29
CASSANDRA iš Portiand Kov 30'
ALGERIA ....................... Kovę 3

Hamburg
Kovo 7 — Bal. 18 
Bal. 8 — Geg. 13 
Per Angliją iki *Uibavo $11(K, taksų $5.

Southampton, Liverpool 
' ir Glasgow

MUSŲ PAVIDŽIAI 
5udson-Manh:ittan'Ref. 5% botai, perėtais metais, 
•fcida patarėm juos pirkti, kain&fo $62(5 už tukstan- 
Xnj boną, o dabar kainuoja $784, taigi į metus lai-' 
ko pelnyta $160 pakylimo ir $50 procentų, viso $210 
Urba suvirš 33% ant indėto pinigo.
5t. Louis St. Frisco inčome 6% tonai, pereitais me
tais, kada patarėm juos pirktu kainavo $462 už 
tūkstantinį boną, o dąbar kainuoja $612, taigi į me
tus laiko pelnyta $150 pakylim® Ir $00 procentų, 
tiso $210, arba suvirš 45% ant indėto pinigo .

Ir šiandien dar yra progų 
nusipirkti panašių pirmos 
klesos bonų, kurie dar kils 

, kainoje.Perkame ir parduodame Šerus ir bonus 
r

Tik tuos, kurie yra priimti New Yorko ar Chicagos 
biržoje (stock exchange).

Priimame pardavimui Lietuvos 
raidžios bonus.

sNAUJAS OFISAS 
liaujas — pastovus — musų ofjsaš tapo atidarytas 
Union Banko namuose, ant šešto aukšto, 25 North 
įlearborn Street. , •

K.S. JURGELONIS & CO 
STOCK & BONDS

611-612 Union Bank Bldg., 
25 N, Dearborn St., 

Chicago, III.
Telefonas Central 4529.

RALTIJOSĄMĘRIKOC
U LINIJA 9Bi'oa<Jvay, NevVn-k.NY LJ

eILIETUV\
ARBAUEPOJą..

Važiuokit risi parankiu ir tiesiu keliu 
lietuviai važiuoja į Piliavą 

aplenkia Lenkų įuostų (koridorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA Į KAMBARIUS
ANT 2-jų, 4-rių, 6-Sių ir 8-nių LOVŲ 
ESTONIA ............................... Kovo 8, 1922 
L1THUANIA .................................. Kovo 22 ■

TREČIOS KLASOS KAINOS Į: j
HAMBURGĄ $108.50 — PILIAVĄ $106.50 1 

—LIEPOJŲ $110 00 !
Dėlei ’ laivakorčių ir žinių kreipkitės prie » 

spvo agento. ■

TIESI 
ĮKĘLION

JEWELRY 
STORE

Del Mantai, 
Laikrodžiai,

AuksyM, Co 
lumbijoH Grafo 
uolas ir Lietuvi!' 
ki naujausi re
kordai.
4537 S. Ashland 
Avm Chicago. III

-

ŠIRDINGAI ACIU
Visiems musų prieteliams ir draugams, kurie rėmėt mus per suvirš 

metus. MeS iš savo pusės irgi stengėmės užganėdinti visus kuogeriausia. 
Ateityj stengsimės da geriau, nes jau turime daugiau patyrimo ir* gerasnę 
systemą. .

Tik-ką atidarėme didelį ofisą į kurį kviečiame atsilankyti visus, su že
miau paminėtais reikalais. Viską atliekam geriau ir pigiau už kitus pata
rimai ir planų aprokavimai. uždyką).

Būdavo jam visokios rųšies namus ant kontrakto ir ant pardavimo; 
perkam, parduodam ir mainom namus, lotua ir farmas; inšiurinąm viską ir 
į geriausias kompanijas; parandavojame saugiausius baksus, kaip ir geriau
siam banke. t . • < -

Nesirūpinkit, kad pinigų mažai teturit, mes jau nevienam pagelbėjom 
įsitaisyti namus ir su mažai pinigų. Jie šiandie džiaugias ir mes norime, 
kad džiaugtus! visi.

JOKANTAS BROS.
n Parko

Ų SIUNTIMO SKYRIUS
Chicago, III.

Brig
NAUJIENŲ PINI

4138 Archer! Avenue,
Telefonas įįifyyett 7674

£

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St. 

f Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466 
h............ . H Į ..... . .  . .. .

■ ,

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

—...........
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

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 «

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, JLL.
VALANDOS: Nuo 8 ild 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaroL................ .  ........
r«l»pn»a* V»a Ounm SM

Km. 1119 Independence Blvd. Chhmca

OR.A.A.ROTH
BVSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistą* Moteriški, Vyriški, 
Taiką ir rha chronišką Ilgy,

OCImmi 3814 So. Halsted St Chieaga
Talaphana Drovar 9693

ZaJaBdosi 0^1 I—8 po plot 
fr-4 oob ModtĮfakiy tf-—1f

Telephone Yards 1532

Dr. J, KULIS
Lietuvis

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

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted S t., Chicago.

Ofiso Tel. Blvd. 782a 
Pranešimas i

DR. M. T. STRIKOL’IS Į 
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą | 

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

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

Kam.: 2914 W. 43rd Straat 
Tel. Lafayetta 268

DR. G. M. GLAŠER 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas!
8149 S. Morgan St, karti 82 St 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chroniškų Ligą. 
OFISO VALANDOS!

Nuo lt ryto iki 8 po pietą, 5—7 
vakare. Nerišliomis nuo 10 — 

2 po piet
Telephone Yards 687
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suotiną balsavimu nusideda 
ne iš pažangių žmonių, o iš 
atžagareivių. Jie priešina
si visuotinam balsavimui 
dėlto, kad jie nenori duoti 
balsavimo teisės darbinin
kams ir ūkininkams; ir jie 
prišinsis jam tol, kol dar
bininkai ir ūkininkai nepri
vers jų nusileisti.

Bet Japonijos liaudis jau,

matyt, ėmė kovot už? savo 
teises. Telegramos iš To
kio praneša, kad tą dieną, 
kai buvo svarstomas parla
mente augščiaus paminėtd- 
sai įstatymo sumanymas, 
ties atstovų buto troba buvo 
susirinkusios milžiniškos 
minios žmonių, ir tarp jų ir 
policijos įvykę smarkių su
sikirtimų.

104 eina kasdien, iiakiriant 
Ina. beldžia Naujieną Bau-

Menas Nepriklausomojoj
Lietuvoj

Chieageja — paltui
Metanu
Pusei matą .... -....
Trinu minėdama e
Dviem miDMianu „ -in «

>8 JO 
, 4.5C 

2J5 
, 1.75 
. 1J0

{hlcagoje — per Mifotojui
Viena kopija , «• , L M * 18 

k 75

Suvienytos# TabtijeM M EMoagoj. 
paltu;

Metama - -- , » - u j- r. j, >-n |7.00
Pusei meti ----- -u i;i
Trims mėnesiams t t 2.00
Dviem minėdama t r y n „ . 1.50
Vienam mineslul - t75

Bfatuvon ir kitur uideaiiae* j 
(Atplauta), 

Metame ,, ,
Pusei meti _______ _
Trims mėnesiams 

Pinigus reikia siisti palto Mene?

|8.W

Atmeta visuotiną 
balsavimą.

Japonijos atstovų butas 
atmetė 288 balsais prieš 159 
įstatymo sumanyihą, sutei
kiantį visiems piliečiams 
(bet tiktai vyrams) balsavi
mo teisę.

Šita žinia yra įdomi 
dviem žvilgsniais. Viena, ji 
rodo, kad jau ir Japonijoje 
yra didelis skaičius žmonių, 
reikalaujančių visuotino 
balsavimo. Jeigu atstovų 
bute daugiaus kaip trečda
ly s atstovi) stojo už tą reika
lavimą, tai nėra abejonės, 
kad jisai išreiškia daugelio 
piliečių norą, nes atstovų 
butas yra išrinktas nedemo- 
kratingu budu. Kaip tik 

* tie žmonės, kuriems visuoti
no balsavimo teisė yra užvis 
svarbiausia, t. y. dirbančio
ji liaudis, šiandie neturi sa
vo atstovų Japonijos parla
mente.

7 'Antra, ta žinia rodo, kaip 
♦klaidingai mano tie, kurie 
pasakoja, kad visuotinas 
balsavimas esąs koks tai at- 
žagareiviškas, darbininkų 
pavergimui tarnaujantis 
įrankis. Japonijos atstovų 
buto didžiuma, atmetusi vi-

 Padegėlis Kasmatė.
H i

VI. Lietuvių teatras..
Jei lietuvių opera yra džiau

gsmingumo ir laimėjimo reiški
nys, jei jo kuri mos lydėjo ak
las entuziazmas ir fanatinga 
meilė, tai to negalima pasakyti 
apie lietuvių dramos teatrą, 
kuris kūrės neišpasakytomis 
dvasios kančiomis, skaudžiau
siais nesusipratimais, rieteno
mis, intrigomis, ir pagaliau vi
suomenės .giliu pasipiktinimu. \ 

Sulikvidavus Tautos Teatrą 
kurį laiką nebuvo jokios teat
ralinės organizacijos, ir Lietu
va gyveno be jokio teatro. Bet 
pamaželi pradėjo rinktis į Kau
ną teatralinės pajėgęs. Atvažia
vo artistas- Vaičkus su savo 
dramos studija — Skrajoja
muoju/ Teatru, atvažiavo artis
tas Glinskis kuris bolševikų laiš
kais buvo pakviestas į VilAių 
organizuoti ten Lietuvių teatrą. 
Jaune jis surinko artistų mė
gėjų kuopelę ir karių klubo 
globoj suorganizavo taip vadi
namą Vilniaus Teatrą. - Atgijo 
ir Sutkaus trupė, kuri kaipo 
dramos mokykla pradėjo vai
dinti Vilkolakio firma (apie 
Vilkolakį — vėliau). Tokią bil
du susidarė trys trupės su tri
mis režisieriais, kurių kiek
viena skyrium buvo tiek silpna, 
kad net Kauno publikos kiek 
patenkint nesugebėjo. Išeitis, 
berods, buvo aiški — sujungti 
visus režisierius, išrinkti visų 
trupių geriausius artistus, ir 
tokiu budu, sudaryti gana pa
dorų teatrą. Bet čia tai ir gludi 
šuva pakastas. Sujungti artis
tus pasirodė esama kurkus sun
kiau, negu didelį meno žygį su
kurti.

Sutkus, kaipo stilingojo teat
ro šalininkas, ‘ visai priešingos 
mokyklos savaime negalėjo iš- 
vieno darbuotis su kitais, ir 
to^el griežtai atsisakė ineiti į 
trupę, sudarytą bendrumo pa
matais. t Vaičkus ir Glinskis — 
kiekvienas sau autoritetas, 
kiekvienas jaučias absoliutinga 
didybė ir nori būti pirmas. Jų 
artistai —• kuoakliausia palai
ko savo vadus, žinoma šis ne- 
susitaikomumo motivas viešai 
nei vienų, nei kitų nebuvo sa
komas, — viskas buvo priden
giama idealingumo ūbaisiais, o

per tai padėtis dar labiau kom
plikuojama. Kiek padaryta su
sirinkimų, posėdžių, kuriuose 
buvo dedama pastangų sutai
kinti, kaip pačių menininkų
tarpe, taip ir su visuomenes 
biji valdžios atstovais, — tąi 
ir skaičiaus Jj š nėra. Ir re
zultatų jokioj nepasiekta! 1020 
metų vasarą sugrįžo iš Rusų 

 

gal pats gabiausias lietuviu 
dramos artistas Andrius Olčki 
Jis buvo užsidegęs kurti teatrą 
ir darbuotis lietuvių scenoje. 
Bot jis buvo vienas, o iš esa
mųjų trupių artistai be savo 
vadų atsisakė eiti vaidinti, o 
vadai — jie nori būti pirmi, 
jie norėjo būti valdovai, ir 
žinoma, įvairiais ‘idealizmais’ 
prisidengdami į Olekos kvie
čiamą darbą nėjo. Kaip tik 
tuo laiku atvažiavo iš Rusų be
rods, toks absoliutus autorite
tas, kaip Jurgis Baltrušaitis; 
jis tuojau buvo intrauktas į 
taikinimo darbą. Bet ir jo pas
tangos niekais nuėjo. Rezulta
te nusivylęs Oleka išvažiavo į 
Paryžių, o Lietuva vėlei liko 
be jokio teatro. Ir vėl posėd
žiai, derybos, } posėdžiai... 
1920 metų pabaigoj lietuvių 
teatro režisūra pavesta Vaičkui 
ir į įkurtą Lietuvių Meno kūrė
jų draugijos trupę į nėjo, žino
ma, daugiausia, Vaičkaus ar
tistai. Bet po kelių vaidinimų 
jo darbas bankrutavo. Vaidini
mai buvo tiek silpni, kad salė 
beveik visuomet buvo tuščia. 
Ir vėl prasidėjo derybos, posė
džiai, ir vėl derybos... Rezul
tate, teatro diktatorium tapo 
paskirtas... Vaclovas Biržiška, 
tuo laiku buvęs Lietuvos armi
jos karininkas. Šis savo auto- 
ritu ir energija tesiremdamas 
privertė visus dirbti. Jo va
itaujamajame teatre sutiko vai
dinti ir režisuoti ir Vaičkus, ir 
Glinskis. Bet netrukus Vaič
kus atsisako nuo savo geres
niųjų artistų, pasilikusių tru
pėje, pats pasitraukia iš trupės 
ir organizuoja vėlei savo mo
kyklą... Jafri pasitraukus, pa
silieka vienas Glinskis, kuris ir 
tebevaro darbą iki šiai dienai. 
Trupė suorganizuota, pritrauk
ta gana geri artistai 
Rusų (Rymailė, Stepanavifius) 
vietoj pasitraukusio Biržiškos
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PETRAS šiomis dienomis buvo įaip
Jas, kad kelias naktis negavo miej 

retai kada atsimindavo užvalgyti ką. Jis turėjo
savo privaitinį kambarį, kur kaliniai buvo at
vedami kvotimui ir jis trtrėjo po savim kelis 
vyrus “tvirtos rankos” darbui* atlikti. Jo parei
ga buvo iškvosti iš šitų kalinių prisipažinimą, 
kuris pateisintų siuntimą jų į kalėjimą, jei jie 
yra piliečiai, arba deportavimą, jei yra atei
viais. Dažnai buvo sunku atskirti, kurie jų yra 
piliečiai, o kurie ne; reikėdavo rizikuoti, su tik
rumu žinant vieną dalyką, kad jie visi yra pavo
jingi. Daug metų tam atgal, kada Petras dirbo 
pas Periklą Priamą ir ’ jiedu gyveno kelis mė
nesius įnaminėj, tai jis vis numanydavo kada 
bus pietums jautienos kepsnys, nes jis girdė

atsistojo poetas Liudas Gira ir 
pozitingas teatro kurinio dar
bas prasidėjo tiktai 1921 metų 
Zlenį. Dabar jau vaidinama 

la padoriai, bet ir tiek. Jis 
yra Lietuvių Mepo Kūrėjų 
Draugijos globoj, Švietimo Mi- 
lysterijos subsidij uojamas.

VII. PLASTIKOS MENAS.
Lietuvos plastikos menasViš- 

imtindi sukoncentruotas L. M. 
K. D. ^Plastikos Sekcijoj. Iš 
plastikus srity atliktųjų darbų 
tenka paminėti sekamieji. 1921 
metais vasarą surengta paro
da, kurioj buvo išstatyta vien 
tik nauji kuriniai. Paroda bu
vo ne iš geriausiųjų. Tais pat 
melais pradėta labai sparčiai 
rankioti lietuvių žmonių meno 
dirbiniai — juostos, kilimai, 
knyžiai, tlrožiniai ir tt. Tuo tik
slu Lietuva buvo padalyta į 
rajonus, į kuriuos buvo pasių
sti dailininkai. Surinkta gana 
daug medžiagos, kurios buvo- 
daroma tam tikros parodos. 
Daug tos medžiagos • teko pirkti 
ar šiaip nelcgaliniais budais iš 
žmonių išvilioti. Greta to ^ais 
pačiais metais buvo įsteigta 
Rietuvių tautinių juostų bei ki- 

/limų dirbtuvę, kurios dirbiniai 
jau pradėta eksportuoti į už
sienį. Taip pat tyrinėta Lietu
vos žemęs .paviršius tikslu su
rasti molio, tinkamo dailiems 
indams dirbti. Ta1 dirbykla dar 
neįsteigta. Plastikos Sekcija 
išdirbo projektą, nustatė kur
są, paskyrė vedeją piešimo 
kursams, kurių tikslas —. pa
rengti piešimo mokytojų gim
nazijoms, ir parašyti švietimo 
ministerijos itieiųs kursams 
subsidijos. Švietimo ministeri
ja su projektu visai sutiko, tik
tai paskirdama subsidiją kur
sus iš Plastikos Sekcijos pasi
ėmė sayo žinion. Draugija ne
turėdama lėšų jieiiis išlaikyti 
turėjo su tuo M mis tori jos pa
sielgimu sutikti. Tas pats atsi
tiko ir su taip vadinamais me
no rūmais. Menininkai sumanė 
steigti lietuvių meno galeriją, 
išdirbo projektą, šiek tiek su
graibė lėšų ir pradėjo organi
zuoti. ją. žinoma:, gurėjo prašy
ti subsidijos, č^švietimo mi
nisterija vėlei sutikdama su
ti subsidijos. < 
nis'terija vėlei sutikdama 
projęktu, asignuodama kiek 
lėšų tą reikalą pasiėmė savo ži
nion. Jos įlankose kapitalas!... 
Galerijos pigrindan nuspręsta 
padėti Čiurlionienės kuriniai, 
kurie teko atpirkti Valstybės 
lėšomis, šiuo reikalu meninin
kai išdirba įstatymą, kurį ap
gina iS-t. Seimo švietimo komi
sijoj, švietimo ministerija ofi- 
cialinai praveda per Seimo ple
numą. Tokiu budu jau padė
tas žymus^ pagrindas lietuvių 
galerijai. Iš kitų darbų ten
ka paminėti Įsteigtą dailės stu
diją, kurią v^da*Adomas Var-b 
nas. Konkursai, premijos ir 
panašus dalykai, kurie randas 
vien Plastikų Sekcijos žinioj, 
viešame gyveninio‘ nėra tiek žy
mus.

Greta senųjų dailininkų, vi
suomenei jau prieš karą plačiai

žinomų* kaip antai Varno, Kal
poko, Vienožinskio, Žmuidzina
vičiaus, Stancikas, Sklėrio, 
Rymšos, Zikaro, darbuojas ke
letas pasireiškusių Tiauįn ku
rių žymesnieji yra sekami: Ši
monis, Galdikas, Jomantas, 
Bičiūnas, Petrenas.

Kazys Šimonis žmogus jau 
pagyvenęs nėra išėjęs berods 
ne tik meno, bet ir šiaip jau 
jokios mokyklos. Piešti pradė
jo dižiojo karo metu būdamas 
kareiviu nišų apkasuose. Jis 
yra visai savamokslis. Tačiau 
talentą turi be galo didelį. Ko
kiai jis mokyklai priklauso, 
šiandie sunku butų pasakyti. 
Piešimo metodas tas' pats, kaip 
ir Čiurlionics, hc! visai kita 
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dvasia, visai kitasspalvų ir 
vaizdų pajautimas. Tuo tarpu 
kai pas Čiurlionį greta pasu
ki ilgumo eleniento vyrauja mu
zikos elementai, pas Šimonį 
gi^ta to jin ties pasuki ngumo 
eina grynai plaslingas daili
ninkas su spalvų ryškimu ir 
vaizdų aiškumu bei nuosaku- 
mu. Bet Šimonis kolkas tėra 
daugiau plastikos poetas, negu 
dailininkas, nes pas'jį dar nėra 
kritingumo jausmo, ir nežiū
rint į nepaprastą daugybę pa
veikslų, kurių jis piešia, pilnai 
išlaikytų meno jo paties stiliaus 
žvilgsniu-yra labai maža. Jis, 
pavyzdžiui, visai nemoka pieš
ti žmogaus figūrą. Bet jis kas 
kart tobulėja ir kaip Išsivystys 
jo talentas sunku uabąr numa
tyti. • Nežiūrint į visą jo pa
veikslą nepaprastą fantas tingu
mą, jo kuriniai visuomenėj yra 
labai mylimi ir nuolatos išper
kami. / e

Adomas Galdikas — dar vi
sai jaunas dailininkas, išėjęs 
Rusuos pritaikomosios dailės 
mokyklą. Dabar įsigilino į 
peizažų studijavimą. Jis Tr «-gi 
kol kas tėra visai nenusistovė
jęs. Piešia labai daug — iki 
kelių šimtų paveikslų^ metus. 
Savo pakraipos dar neturi, mė
tosi iš gryniausio realizmo į 
kraštutinį ekprcsionizmą, iš na
tūralizmo į impresionizmą, iš 
vaizdų sintezo visišką dishar
moniją spalvų. Talento davi
nių turi labai daug, ir yra pa
mato laukti, kad iš Jo išaugs 
su laiku didelis dailininkais.

Vilius Jomantas, — nebaigęs 
jokios mokyklos, berods, tik
tai rusų praporščiku mokyklą, 
dabar Lietuvos / armijos kari
ninkas, visą didžiojo karo laiką 
išbuvęs karo laukuose. Jis yra 
gabia u's'ias lietuvių grafikas. 
Nors jis yra ir savamokslita
čiau turi be galo geros techni
kos linijų srity. Skelbiant ko
kius konkursus, jis visuomet 
tedaro vieną piešinėlį (kiti, 
ypač senesnioji dailininkai da
ro po daugelį projektų), atne
ša visuomet pasivėlavęs ir vi
suomet pirmą premiją laimi! 
Jis, taip sakant, tarytum spe- 
cializavos viršelių bei viniečių 
piešime. Nors pastaruoju me
tu pradeda piešti ir portretus, 
kurių yra padaręs dar nedaug.

bet jie yra užpirkti meno rū
mams. '

Vytautas Bičiūnas — devy
nių dmatų žmogus. Literatas, 
politikas (Seimo narys, krikš
čionis dempkra tas!) dailin in- 
ka ^'grafikas, ir t.t. Nebaigęs 
jokios mokyklos, nors labai 
daug mokinęsis. Žmogus ne- 
abejbjamų gabumų, bet v viso
se srityse^ amžinas diletantas, 
niekuomet negalįs susikoncent- 
ruęti ir pradetckdarbo užbaigti. 
Jei nebūtų įsipainiojęs į aklą 
partinę politiką ir besiblašky
tų — iš jo galėjo būti visai ne
blogas dailininkas. Jis yra 
naujosios dailės šalininkas.

Petrcnas, dar visai jaunas, 
bet turįs didelių gabumų gra
fikos ir .skulptūros srity. Taip 
pat aiškiai pasireiškia ir litera
tūros dirvoj.

Pagaliau Vladas Didžiokas— 
jaunas talentingas dekorato- 
ris ir teatralas, išėjęs speciali- 
niius mokslus. Jis alprupina 
operą ir dramą dekoracijomis.

Iš žymesnių kompozicijų iki 
Šjol nieko žymesnio nepasirodė. 
Visuomene laukia Taliat-Kelp- 
šos rašomosios operos ‘Neat- 
mez ganias Mazgas’ (libreto- 
Pctliiiko komedija) it Šimkaus 
rašomųjų operų.

Lietuvių muzikininkai užsi
ėmę operos darbu kitus darbus 
laikinai turėjo atidėti.
5 (Bus daugiau)
—............. ... ii. > , t i i i r ■—

Kunigo Biznaičio 
svajonės.

1 T' ' *■“------- -

Fėljėtotnėlis.

VIII MUZIKA.

Be operos iš muzikos srities 
darbuotės dar tenka paminėti 
muzikos mokyklos inkurimas. 
1919 melais gyvavo Muzikos 
mokykla, kurią buvo inkuręs 
kompozitorius Naujalis, švie
timo Ministerija iškarto davu
si butą ir kurą ir šiokios to-* 
kios subsidijos, pagaliau atsi
sakė beduoti pašalpos rir išva
rė iš buto. Patsai Naujalis 
negalėdamas vienas išlaikyti 
mokyklos z pašildė ją perimti' 
L. M. K. Draugijai. 1920 metų 
vasarą ji buvo perimta, duota 
jai pašalpos, surefoiTnuota 
darbas, paipildyta programas, 

pritraukta naujų jėgų mokyto
jauti tųliau varyta darbas. Bet 
|921 metais draugija būdama 
labai sunkioj materialinėj pa
dėtyj pati nebeįstengė mokyk
los išlaikyti' ir paprašė Švieti
mo Ministerijos subsidijos. Su 
mokyklos s u reformuota tvar
ka ir prašomąja pašalpa Minis
terija sutikti sutiko, bet ją ir - 
pasiėmė iš draugijos^ savo ži
nion. Tokiu lai keliu atsirado 
Valstybinė Muzikos Mokykla. 
Taip pat draugija thrunuola- 
tinį savo korą, kuris dalyvauja 
o poros vaidinimuose.-

Iš Lietuvių konųiozitorių 
pirmon vieton bene teks pasta
tyti -Juozą Taliat-Kelpšą, Lietu-, 
vių operos dirigentą. Paskui 
eina Julius štanka, Juozas Ži
levičius, Gudavičius ir kiti. 
Amerikiečiams 
Šimkus, 
tesniame 
venime, 
poziciją.

Nuostabus reiškinys — lie
tuvių muzikininkai -pvis kom- * 
poziitoriai, o virtuozų labai ma
ža. Yra vienas kiek geresnis— 
Prieiga u skas, bet ir tas iš se
no profesoriavęs Varšuvos kon
servatorijoj, nė kaip negali at
sikelti į Lietuvą, atvažiuoja- tik 
retkarčiais padaryti savo kon-

pažįstamas, 
nedalyvaudamas pla- 

organizaciniame gy
li žinia visai atskirą

v

mokyklos, 
musų 
vaikai

I ką

ka- 
at- 
jie 

gy-
Netik į

davo virėją su bulviniu grudikliu daužant, kad 
“suminkštinti.” Petkas išmoko šito ir dabar tą 
aigą vartojo su svetimšaliais Raudonaisiais. 
Jiems įėjus kambarin, Petro vyrai- tuoj šokda
vo prie jų ir apkuldavo juos išdaužydami žan
dus iš abiejų pusiu. Jei -jie buvo atkaklus ir ne
norėdavo pasisakyti, Petras „paimdavo juos į 
savo rankas, atsimindamas, Ijyip sėkmingai Go- 
fė išgavo iš jo viską, sukdamas rankas ir lauž
damas jas už pečių.

Netikėtum kokie gudrus plonapročiai kai- 
kurie šitų vyrukų yra. Pažiurėjus į juos jie tik 
utėlių u'žėsti ateiviai* darbininkai, bet jie visą 
savo liuosą laiką praleisdavo skaitydami kny
gas; įėjęs pas juos į kambarį kratos daryti, 
rasdavai pas juos ištisą rinkinį knygų ir jie tik
rai žinojo, ko jie nori ir atsikirsdavo nuo už
klausimų. Petrui paklausus: “Tu anarchistas, 
ar ne?” užklaustasis atsakydavo: “Aš nesti 
anarchistas toj prasmėj^ kurią tu supranti,**" — 
lyg kad žodis “anarchistas” turėtų dvi prasmes! 
Petrui paklausus: “Tu pripažįsti gvoltą, ar ne?” 

“Tu pats pripažįsti

Diena graži... Saulė šviečia... 
Rytų vėjelis išpalengvo pučia 
ir atneša man tiesiai į nosį aro
matingą stokja-rdų kvapsnį. Sė
džiu prie lango ir geriu ' tą 
kvapsnį visu savo uoslės stip
rumu. Ir valgyti nenoriu, nes 
tie aromatai išvaikė mano ape- 
titą. Tik sėdžiu sau ir glos
tau pilvą. It svajoju — svajo
ju apie tai kaip tie bedieviai 
•įsigalėjo ir nori mano dvasiš
ką asabą paniekinti, pažeminti, 
išjuokti Ir iškoneveikti. Ir ma
no siela neduoda inan ramu
mo. Jei įmanyčiau, tai suės
čiau aš juos. Pagalvokite tik 
sau1, tie prakeikti bedieviai pra
dėjo rašyti savo bedieviškuose 
laikraščiuose, kad musų šven
toj, kala J i kiškoj Lietuvoj 'butų 
kokios ten laisvos 
Kur jus matėte, kad 
talikų žemėj butų 
skirti ųuo religijos! 
tada butų panašus?
vulius, daugiau nieko, 
gyvulius, bet tiesiog į žvėris... 
Be musų Rymo Katalikų šven
tos vieros išauklėtas vaikas yra 
tikras gyvulys. Bedieviškai iš
auklėtas vaikas užaugęs neras 
čia ant žemės ramumo, o nu
miręs — ką jau ir bekalbėti... 
Degs, svils, čirškės, dantimis 
grieš ir keiks per amžių, am
žių, amžius tuos prakeiktuš be
dievius, kad jie išauklėjo jį pa
goniu, nekataliku, ne krikščio
niu.. . Neduok tu viešpatie, kad 
tie prakeikti ' bedieviai musų 
šventoji Lietuvoj gautų viršų! 
Ką mes kunigai tada darytu
me?!.,. Juk musų visas išga
nymas ir yra tame, kad mes 
gaunam (mažus savo vaikučius 
išauklėti kaip mums patinka. 
O jeigu bedieviai imtų viršų, 
jie nedaleistų, kad musų vai
kučiai butų mokinami ir auk
lėjami šventoj katalikų dvasioj. 
Jie užaugę nebeklausytų musų 
kaipo dvasiškų asabų. Jie sa\ 
kytų, kad tikėjimas, tai priva
tinis dalykas; jei nori tiki, o jei 
nė—ne. Vien tik pamislijus 
apie lai šiurpulys per mano kū
ną eina.

Tuo tarpu » ir saulė jau ne
šviečia ir debesys pradėjo 
plaukti dideliais kalnais, ir ma
no sielą prislėgė kaip didžiau
siu akmeniu, -kad tie bedieviai 
taip drąsus pasidarė. Aš mel
siuos, šauksiuos visų dangiškų 
mačių, kad jos atsiųstų savo 
prakeikimą ant tų bedievių 
musų neprietelių. Q aš- kur 
tik galėdamas rinksiu aukas iš 
tamsių avelių ir \siusiu jas Lie
tuvon katalikiškiems kultūros 
reikalams, kad tokiu budu nors 
priaugantį Lietuvos jaunimą 
apsaugojus ir išgelbėjus nuo tų 
taisomų bedievybės žabangų...

—Kunigas.

F
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jokis likimas negali būti jiems per kietas, llgai- 
rifai su Petro pagalba ji susekė kitą bombinį są
mokslą, šį kartą prieš vyriausią šalies prokuro
rą, kuris vedė šituos didmeninius puolimus. 
Amerikos Mieste jie suėmė keturis italus anar
chistus ir laikė juos po vieną uždarytus specia
liuose kambariuose; Petras per du mėnesius iš
sijuosęs dirbo su jais, kad išgavus iš jų tai, kas 
jam reikia. Kaip Petras manė, taip ir atsitiko; 
vienam iššokus pro langą jo .pastangos nuėjo 
niekais. Kadangi kambarys buvo keturioliktame 
aukšte, lai šitas italas jau netiko liudyti prieš 
patį save. Šitas atsilikimas sukėlė didelio •triukš
mo visoj šaly tarpe saloninių bčlševkų; jų trukš- 
mas privertė Dovydą Andrių išgauti kokią-nors 
uMraustį ir padarė didelio nesmagumo Gofės 
biurui’ I
\ Bet darbas ėjo savo keliu; Raudonieji pa
mažu buvo skirstomi; tie, kurie pasirodė nebol- 
ševikais, buvo paleidžiami, o kiti buyo krauna
mi į specialius Raudonuosius vagonus ir bug- 
domi į artimiausius uostus. Vieni jų tylėjo kaip 
žemė; kiti susiriesdami keikė, o treti vaitojo ir 
klykė; daugumas jų turėjo šeimynas ir jie tu
rėjo drąsos reikalauti, kad valdžia pasiųstų ir 
jų šeimynas, arba kad apsirūpintų jomis čia! 
Valdžia, žinomas daiktas, neprisiėmė tokios at
sakomybės. Raudoniesiems užteko pinigų maiš
tingai literatūrai spausdinti, taigi tegul dabar jie 
panaudoja įą savųjų aprūpinimuiI

j . i w

mu, negalima'buvo to Raudonojo deportuoti.
Todėl Petras puldavo ant jo ir imdavo jį 

^minkš'linti’KJrz minkštino toliai, kol tas atsakė 
tą, kas jam bkvo liepta atsakyti; arba Petras 
paruošdavo toKį pasikalbėjimą, kokio jis borė
jo, ir žvalgak nutvėrę žmogui u'ž rankos, priver
sdavo jį paprašyti; arba Petras padėdavo žmo
gaus parašo pats.

Tai buvo nemalonus dalykai, bet nieko ki
ta negalima buvo padaryti; 'Raudonieji buvo 
perdaug gudrus. Jie slapta griovė valdžią ir ar
gi Saldžia galėjo tylėti ir prisipažinti, kad ji be- 
jiege? šimtamiošimtinės amarikielybės* atsa-ky-’ 
mas iš kiekvienos šalies užkampio nuo kiekvie
nos bažnyčiuotos galvos ir Iš kiekvienos laikraš
čio redukcijos sa^e: “Ne! šimtanuošimtinė ame- 
rikietybe užsispyrė surasti būdą nuo europinio 
bolševizmo gudrybių apsisaugoti ir išdirbo for- 
mulą: “Jei jiems nepatinka šita šalis, lai sau 
eina atgal, iš kur atėjo.” Bet, žinoma, žinodami 
savo širdyse, kad Amerika yra geriausia pasau
lyje šalis, jie nenorėjo grįžti ir 
vežti. a v .

Tam tikslui buvo Putras ir 
pati šalę jo, gundad'ama jį savo

reikėjo jie iš-
užklaustasis ima keryčioli-s
gvoltą, žiūrėk kaip sumušei man burną.”! Arini 
Petrui paklausus: “Tau nąiatirika šita valdžia- 
ką?” jis jam atsako: -**5 u x___ r_________
iki ji pradėjo šitaip blogai su manim elgtis,” —. Gledė visuomet buvo praluri vadinti šituos 
atsakinėjo visokiais šitokiais išsisukinėjimais; | žmones “galvijais” i^ dabar, užuodusi juosimo 
stenografąs visa tai surašydavo ir Petrui nepa- kelių savaičių uždarytus šituose kantoriniuose 
vykus išgauti nieko tokio, kas butų prisipažini- kambariuosc/žinojo, kad ji lame neklydo ir kad

i nvpiiunma oria yaiuzaa, puti »d!U J Ii, 

Man ji visuomet patiko Į petkalbumu.

jo atsidavusi 
moterišku ne-

i

./ . . .. ____

~" ■ 1 --------- — —
(Apgarsinimai)

Pratuštinimo Išpardavimas 
\ Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo, 
rrve savo vigą ataką vyriškų ū vaikj- 
nateis siutų, overkotų, mackinaws, rain 
kob}, kelinių, trunku ir siuteasių už 
toraą žemų kainą, kad apsimokės da
bar įpirkti kitam metu* dėvėjimui.

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

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

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

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikė*" > vvžti kitur, ,mes norime iš- 
pardu Ateikite anksti ir pasirin
kite kč.jrj dar visko yra. Užsiganė- 
dihimas gvarantuojamas. įsteigta 
1902.

-Atd'»K kasdieną Hd 9 vai. N«d. Ud 
5 vak. ■»

S. GORDON, 
1415 So. Halated SL

_______
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Panedėlis, Vasario 27, 1922

Benediktas XV ir Naujoji 
Gadynė

ralija'ir turi paramos daug 
skaitlingesnių liaudies elemen
tų, negu kuomet nors pir- 
miaus.

Ir “Rymo klausimas” tuo 
tarpu pats išsispręs . Italijos 
monarchija jau boveik pasircn-

* *mą nuo perskirų — socialistai rinti ten katalikų darbuotę su 
dažnai atsisako pripažinti svar- darbuote Italijoj. Kas tikrai jo 
oą dabartines italų valdžios nuveikta/ teA, nėra pranešta; iš'

I Don Luigi kalbos ir pasikalbė
jimų su juo matyt, kad jis pla
tina „Baltojo Internacionalo” 
idėją, pasaulinę Rymo kalali-

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

. ‘ Phone Central’ 3301
1824 Wabansia Avė.

Valandos:' nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijas tol. Kedzie 7715

T. Pullman 5482

A.SHUSHŪ 
AKUSERKA
Turiu patyrimų 

moterų ligose; ru- • 
pestingai prižiu
rtu ligonę Ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St„ 

Chicago, III.

šliubui. \z
Kada partijos jįegos tapo 

: 1919 
metais jos politikos “kryptis” 
žymiai pakitėjo drauge su per
mainomis visuomenės 
nes kryptyje. Savo 
kongresuose ji sugerbė 
šiiiti katalikiškuosius 
kus, vedamus keisto tipo, 'tam 
tikro Speranzini, kuris tapo iš
mestas iš partijos ir paliktas 
tokioj padėty, kurioj randas 
komunistai atsiskyrusieji nuo 
Socialistų Partijos. Dabar svei
kų šimto atstovų bloku parla
mente ji užima 'įiažangiausią 
radikalizmo teritoriją: jos svar-» 
blausiu darbu yra išleidimas 
raibkalaus mokesčių įstatymo 
prie klerikalų ministerio Me
dus. Sau artimose pramones ir 
lankų darbininkų organizaci
jose‘ji , stoja už pažangų sude
rinimą santykių tarp kapitalo 
ir darbo ir už kuopinę gamy
bos kontrolę. Parlamente parti
ja uįįma pirmutinę poziciją: 
jokia / ministerija negali val
dyti jos nepasiklausus. Iš . vie
nos pusės ji davė gabų puolin- 
gai socialistų mažumai, priver
sdama ją pasirinkti, arba būti 
be galės, arba dėtis su dešiniai
siais liberalais. Antra vertus, ji 
sulaikė kraštutines visokios tei- 
sėtoa-^eakcijos atsiradimą. Bet* 
ji nėra gana stipri pati paimti 
kontrolę: jos /‘laisvo švietimo” 
projektas \ tapo suųiuštas koa
licijos iš visų neklerikalių par
tijų įskaitant ii^ socialistus. Jos 
artimiausiu rūpesčiu, apskritai, 
yra priverpti šalies partijas aiš
kiai! pasiskirstyti: senosios li
beralų gritpes turėjo susijung
ti, kad turėjus kokią nors spė-

v ♦ ĮJUAllJUO

\ sutvarkytos rinkimuose 1
Diplomatijos žinovas gali suvienyti savo jiegas prieš ža- 

gerėtis Benedikto XV mokėjL dantį gauti viršų socializmą, 
mu vesti Bažnyčią pro pavojis- 
gos neitralybės uolas i 
mas didžiojo karo metu. Griež
tai bažnytinėse ribose jo elgę
sis su atskilusiais krypsniais 
pasiliuosayusiose vidurinės Eu
ropos ir Artimųjų Rytų tauty
bėse gali būti įžymiausiais jo 
popiežiavimo^ bruožais. Bet jo 
sekftiingiausia pastanga, paroda 
žinai jo diplomai i ngumo subte-* 
linmną ir numatingumą, buvo 
sutaikytas politinio klausimo 
Italijoje tokiomis sąlygomis,

Diplomatijos žinovas kų organizaciją Kristaus bro- atrč^įį vRymo teritorijos 
lybes” ^kjslui palaikyti priešlybės” Sn^)k!s!
Maskvoj Trečiojo, Raudonojo ’ 
Iinternacronalo klasių kovą.

Yra aišku, kad Benediktas XV 
buvo, atsargus su plėtimu to 
išmūgininio, kurį jis lokiu 
pasisekimu darė Italijoj. Frau-

Kojų šutimas
( k

Vatikanui — kad tik 
nusikračius to klau^įjno, kuris' 
niekuomet neturėjo tikros svar- 

— Arthur Livingston.

nuomo- 
tri juose 
apmal- 

bolševi-

Vatikanas pamerkė ąkia į ši’ 
ir seklu- j tą palietį. Per devyneris metus 

“Konservatusis Susivienijimas” 
turėjo stiprią^klerikalų dalį ve
damą Don Romolos Mum. 
1913 m., kilus neramumui dėl 
karo Tripoly, klastingasis Gia-? 
litti privedė prie atviro nusilei
dimo. Už liberalą ir klerikalų 
■priešininkų pasižadėjimą ne
pulti bažnyčios nuosavybių, pri
vilegijų ir švietimo įstaigų kle
rikalai sutiko ndH'maliai daly
vauti italų konstitucinėj politi- 

/ “(ientiloni sutartis,” kaip 
yra vadinama (iiolRtį’o sando
ra, suvarė Italijos katalikus at- 

1 į “Italijos seimą/’ Nuo šio 
ko jie balsavo liuosai ir gir

Kardino
lams tapo leista gerti arbatą 
su karališkąja šeiniais Klerikalai 
buvo tautinėj, provincinė j ir 
miestą valdžiose.

Benediktas XV ne tik nume- 
tė šitą sukčių diplomatiją, bet 
dar atėjo prie “Rymo klausi
mo” tiesiai iš vėliausių realy
bių pusės. Toji liaudies para
ma, kurias senoji politika j ieš
kojo, paėjo iš aristokratinių 
žemininką bei nuosavybę tu
rinčiųjų klasių, kurios, kaip 
buvo tikėtasi, bus gana tvirtos 
išlaikyti nuo jų priklausomąjį" 
proletariatą eilėj. Benediktas 
turėjo dVąsos bandyti bažny
čios įtaką praverti ant visos di
džiosios katalikų darbininkų ir 
kaimiečių klapsės. Išvadai šilų 
dviejų nusistatymą taiĮigi prie
šingi. Senasis klerikalizmas su
sidėjo su visomis taktikomis, 
kurios reikalavo išlaikyti pro
letariatą neveikiamu, klausimi. 
Naujasis nusistatymas reikalau
ja ifktingą, išmaningą, sąmo
ningų žmonių, pavedančią sa
vo jiegas. kataliką idealams dėl
to, kad jais tikima ir ginančių 
šituos idealus rinkimuose, vie
šuose debatuose teisingoj atvi
roj kovoj ^su priešingais gyve
nimui suopročiai^

Kaip toli Ben
eiti priiininėjimu Tito tikrai de- 
mokratingo katalikų galimj'bių 
numatymo pasekmių, galima 
matyti prisižiūrėjus “Italijos 
Liaudies Partijos” augiui. For
maliai ji buvo suorganizuota 
sausy, 1919 m., — planas bu
vo patiektas rugpiuty, 1918 m. 
ii! pradėta organizuoti lapkri
čio mėnesį — partija po trum
po trijų metų gyvaviipo yra 
galingiausia grupė Italijos pdi- 
tikbje ir jau dabar stengiasi pa
tapti “Baltuoju Internaciona
lu.” Josios “vadas” yra Sicili
jos kunigas Don Lui-gi Sturzo, 
kuris yra geriausiu katalikų 
‘organizuo'toju’’ Europoje. Ga
na keista, k4d su Doą Luigi 

susidėję žmonės iš senųjų 
reakcinių klerikalų grupių ir 
dabar jie padeda suformuluoti 
ir pritaikyti “krikščioniškosios 
demokratybės” -principus. , 

laigi, 1918^-19 m., kada Eu
ropa stovėjo ant bolševistinės 
ar komunistinės revoliucijos 
krašto, “Italijos Liaudies Par^ 
tija paskelbė kraštini imi tj kai
riųjų programą: neaprėžtas 
darbininkų teises organizuotis 
ir streikuoti; panaikinti pinto-
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DR. VAITŪSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistu

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

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1553 W. 47th St. Tek: Blvd. 9660.
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kurios teikia Bažnyčiai pritai- 
komą politinį programą visan^ 
pasauliui. Per paskutinius tre
jus metus naujoji popiežiaus Į- 
politika aiškiausiai parode 'sa- *al 
vo krypsnius Italijos Liaudies laui’uį himną.
politika aiškiausiai parode sa-

Partijos’ darbuotėj. Ji maža 
atkreipė domės į save užsieny 
dėl šito susidejimp, paviršuti
niai žiūrint, su mažumos laimė
mis italų politikoje. Bet ji 
siekia daug toliau, negu toji 
mažuma; tas paaiškėjo palygi
nus Benedikto “naminį” pro
gramą su Leono XIII ir Pijaus 
X prograinais.

Leonas XIII atėjo prie . “Ry
ma klausimo” iš diplomatinio 
rito kertės. Jaunoji italų tauta 
prasilaužė pro Rymo vartus ir 
panaikino popiežiaus pasaulinę 
galią. Leonas XIII, sekdamas 
savo pranokėjo pėdonifs “atsi
sakė pripažinti” įvykusį faktą. 
Jis užsispyrė žiūrėti į visą da
lyką kaip į Savojo namo reika
lą, skelbdamas save “Vatikano 

visuomenia’ boiko- 
1 • rchus ir 
lūs katali-

kaliniu”,
tuodamas Italijos 
versdamas gerus 
kus priimti savo 
liuotės” pozą.

Per keturiasdešimt aštuonis 
metus Italijos dalykai buvo in- • -domiu pavyzdžiu atitrauktybęs 
kovojančios su realybe ir pa
sekmės to buvo pragaištingos

♦ abiem pusėm. Čia buvo katali
kiškiausia Europoje tauta ragi
nama laikytis nuošaliai nuo sa
vo pačios reikalų vedinio dėl 
pedantinio ginčo kas dėl to, ar 
dvasinė valdžia gali gyvuoti be 
medžiaginio kūno pagęlbos jos 
išreiškimui. Nors Leonas XIII 
savo popiežiavimo pabaigoj ro
dė palinkimo mlsileisti Itali
jos naujovinės \demokratijos 
reikalavimams, be| jo ilgas po^ 
{>iežiavinms esminiai buvo ka-

• talikiškojo nenusileidimo laiko
tarpiu. šitą metą popiežinė 
diplomatija daugiausia apsirei
škė intrigomis su Austrijos ari
stokratija, popiežiui besitikint

tikslų,
Berlino 
Italijos 
jie ga

nau jos tautos sustip-

Pirmutinis atviras žingsnis 
pravesti šitą nusistatymą tau
toms anapus/ Italijos ribų bu
vo padarytas kelios savaites at
gal, kada Don Lvąga Sturtzo tar 
po pasiųstas Vokietijon \sude-

cijoj jis pasitenkino atnaujini
mu diplomatinių ryšių su Vati- 
kainu ir franeuzų Akcijos vei
kimas jau yra. Ispanijoj jis ne
kušino kunigijos, kareivijos ir 
konservininkų koalicijos. Pa- 
pos pasiuntinys Jungtinėms 
Valstijoms atgabeno liaują į 
programą 1918 ihi. pabaigoj, I 
bet atrado mus vidui panikos 1 
prieš bolševikus ir, apskritai, 
neturinčius noro priimti tai, 
kas prie amerikinių sąlygų turi 
būti sektino jjartija. Tasai pro
gramas čia nūvire iki liberalio 
katalikų vyskupų manifesto.

Benedikto revoliucinė* paž- 
valgos į | politiką svarba galima 
butų matuoti tolesniu kontras-^ 
tu su Pijumi IX. šitas popie
žius - krizy išaugusiame iš 

Francuzų revoliucijos nesuge- 
bė įmatyti pavojaus iš perėji
mo galybes nuo žemės ant pra
monės, nuo ti|uluotos bajori
jos ant verslo ir finansų, Jo 
besilaikymas absoliutybės pa
gimdė klatiisimą jo pasekė-, 
jams, kuris pasiliko klausimu 
iki Didžiojo Karo. Benediktas 
XV buvo daug . subtelincs^iis 
diplomates. Jei Europa 191 (.į im 
butų atsidususi bolševizme' 
Bažnyčia butų turėjusi visą 
mašineriją krikščioniškojo ko
munizmo gadynei pradėti h’ 
apimti dvasinę vadovybę, bol- 
ševistinėj gadynėj. Kaip nuoty
kis pabodo, Benediktas palieka 
popiežius, kurie’ seks jo poli
tiniu nusistatymu, visiškai su
derintais su naujo^ine deniok-

(

(

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis.4 Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
Ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmorįyse, kompajiijoj 
svetur ar namje. 
i® smarvė prany 
po trijų ar keturių kartų varto-? 
jimo. Kojotų reikia vartoti taipi 
j kvortą šilto vdndens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojoto; 
ir tam vandenyj su ko j olų mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 

^Vieno buteliuko kojolo užtenka 
: Išgydymui nors ir blogiausių

Mojų. Buteliuko kaina $1JX). •

j

U

tas norėjo

maa 
joto

Kojol
ligydo kojas - > 
nuo ėaįimo -

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieka neturėtų) o norė
site greit gauti tai rašykite II- 
dirbfcjams adresui 1

Bingo! Chemical 'Co.,
2816 So. Michigan Avė., 

Chicago, I1L

Vienuos ir 
į Kvirinalą.

padarius 
spaudimą 
klerikalai 
Įėjo, kad
rūjimui pakenkti, dėdamiesi su 
“konstitucijai priešingomis” 
partijomis, respublikonais, so
cialistais ir anarchistais. 1898 
m., kada kilo Italijoje revoliu
cija tik tik neišėjo faktu, ka
talikai kovojo grota su socia
listais. Dvi žymios žodžio lais
vės uždrąudos aukos buvo Tu-
tica Sociale” redaktorius ir Don 

Albertaric Vatikano * oficialio 
organo “Observatorc 
lico” redaktorius.

Šita Leono taktika atėjo prie

Catho-

feodalini 
suteikian- 

klerika- 
Vadovaftja-

Kaįp tik socializmas pradėjo 
skinti sau kelią tarpe laukų 
darbininkų, senieji 
Italijos savininkai, 
tieji didžiausią jiegą 
lams, išsigando.
mieji kardinolų Rampollos, 
Svampos ir Don Romolo Mui- 
ri, įteikė pareikalavimą Vati
kanui, kad Italijos rinkimuose 
katalikams, butu duot ' liuosa . k.
valia balsuoti. i m i; pasi
mirė rugpįųty, 1903 m. Rug
sėjo mėnesį sekamais metais 
Pijui X sėdint ant sosto nau
jas pramoninis ir žemdirbysti- 
nis krizis privertė konserva- 
či uosi u s kleri kalus rinkimuose

I

parlamentą: žodžio laisvę ir 
f švietimo laisvę;” biurokrati
jos išskirstymą su viętu savival
dybe; visuotiną balsavimą \(t. 
y. teisę balsuoti moterims). 
Partijoj buvo net didelė dau
gybė kataliką bolševikų —- ti
kinčią greita jiegos revoliuci
ja su (kataliką) proletariato 
diktatūra. ^Pėr rinkimų vają 
191IA20 m. “Popolari” ^agita- 
t uoto ja i pranešė socialistą agi- 
tuotojus savo puolimą smarku
mu ir aršumu ant vidurinėses 
klasės, žodžiu, “Italijos Liau
die^ Partija”, pasisavino visus

ną kita esminį skirtumą: vietoj 
žemes visuomenijimo įkurti 
smulkius ūkius ir išlaikyti šei-

Reikalingi akiniai
x Jei kenti galvos skaudijimą, 

Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei ii raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimu akių, 
Jei skaitant ar siuvant Akis skau

da, tuomejt reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

.♦ 1801 So. Ashland Ave^
i Kampas 18-os gatvės. 

Ant trečio augšto viri Platt’o 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. ? 
Nedllftįmis nuo 9 r. iki 12 pietų.

7

ap-
17
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Bridgeporto 
ietuviams

Chicagos lietuviams pasidarė taip kaip 
duona, be kurios negalima apseiti.
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da- 
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui? \
Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo skyrium visokiausiuose 
reikaluose, Naujienos įsteigė savo šakų ant'Bridgeporto.
Naujienų Pinigų Siuntimas Lietuvon yra pavyzdys ge
niausio, rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilnų atsargos 
užtikrinimų.

Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, koki,tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą rūpestį tam padeda.

NAUJIENOS
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted Street
Telefonas Boulevard 9663

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

THIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillB.
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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 va h 

« * va^ P° Piet.
Telefonas Drexel 2880

i ■■
i *1 t;

Pinigai iš 
Rockfordo 
Lietuvon

/

Pinigus iš Rockfords 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau* 
ską, Rockford Real Es 
tate & Loan Co.

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

į Siųskite, pinigus Lie- 
tuvonper

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

RockfordĮ, HL

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

l

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

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 

„.čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. /

Parduodamos laiva- 
ir iškortės Lietuvon 

Lietuvos.
^Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Avę^ 

Kenosha, W».

*

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAfl 

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

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

TeL Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Nad. 10-12 platų. 
r—. -----

Tat Aaitia 787

DR. MARTA
DOWIATT—SASS.

Kųtlk sigrii® H Oalifsnljoa tr 
Vii t«a save praktikavimų p«

L’ 

: • 
! '*

f
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ksn»a« 18th St 
ii 9—11 ryto ir 1 
Phoni Ganai 157

Valandeai K—19 kasdiene b B—I 
pakere iilkiriant nodSldienlaa.

Teliphona Boulevard 5151

Dr. A. Juozaitis, 
DENTI8TAS

Valandos! nuo 9 Iki 9 VaL vaki> I 
re. Soredom 9 v. ryt® iki 12. Va- I 
karaia 6—9. Ne dėl. pagal sutarimą.

Tel.i Yards 994
Ofiso vai.: 8 tkHl v. ryto, 1 Ud 8 
ir 7 Ud 9 v, Naktimii Ir itdUio] pi 
Piatų._________T t j,: Oakland 1294

J.— ' ir-i • n

i Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Avė.

e

■
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DR. M. STAPULIONIS 
Gydai be gydiolių ir be operacijų 

8347 ’Emerald Avė.
9 Dd 11 ryta ir 9 iki'10 vakari 

Teki Boulevard 9897
TU V. 18-ta gat. 2 ik 

Tal.i Canal £79

DR. C. K. KLIAUGĄ ' 
DINTI8TA8

Telęphoue-Yarda 5834

DR. P. R. WIEGNER
Priėmimo valandom nuo 8 iki 12 II 

ryto ir nuo 7 iki 9 ▼. rak, 
3325 So. Halsted St., Chicago, TU.

Telefonas: Beullvard 7M1

DR. G. Z. VEZELIS
MelitiB DeiHstaa

arti 57-Imi satvif

A. MASALSKIS 
■ _ Grabarius 

Atliekame dar 
bą kuopigiau- 
siai. Mažus gr 
bus turime nu 
$3 ir aug£čiau 
dideliems m< 
$25 ir augš 
čiau. Taip pa 
turime geru 
automobilius dėl 
vestuvių, krik 
štjmų ir t. t.

Reikale kreipkitės 
3307 Auburn

Tel. Boulevard 4139 .
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

0, ta degtinėlė, degtinėlė!

jų (trustees) rankas. Jeigu ji
sai norėtų taip pasielgti, tai ji
sai sušauktų kreditorių (Bis
choffo “investorių”) mitingą, 
kati išrinkus globėjus. Tiktai 
šitoks mitingas turėtų tejsė< 
kalbėti ir veikti Bischoffo kre
ditorių vardu; o tie mitingai, 
kuriuos daro Bischoffo “Inves- 
toriai” be “receiver’io” sankci
jos, vangiai gali turėt kokios

NAUJIENOS, Chicago, IH. f Panedėlis, Vasario 27, 1922

LletDviu Ratiliuose darbininkais; nors tos lekci
jos moraliu ir materialiu žvilg- 

I sniu buvo labai brangios, bet 
| už tat dabar labiau protaųi- 

Vasario 19 dieną Lietuvių Jantis darbininkai nebesiduos 
Moterų Draugija Apšvieta su- (. talP lei^I£U . visokiems 
rengė šaunų vakarą Meldažio darbimntkų mulkiųtojUmė suve-

ASMENŲ JIESKOJIMAI PARDAVIMUI NAMA1-2EME.
WEST SIDE.

Tai buvo paskutinis stikle
lis bonkoje. Ji stovėjo ant 
mažučio staliuko virtuvėj. Į 
ją giliai užsimąstę du vyriu
kai žiurėjo. .

Saulutė vos, vos žydriais 
savo spinduliais bakūžėlę, 265 
Alexander gat., apšvietė, tarsi 
norėdama tiem ' dviem vyriu
kam priminti, kad jau laikas 
prie darbo. Tie vyriukai i>er 
visą naktį 
skystimėlį 
apie saVo 
kalbėjosi.\ 
minę api<j 
savo

““Italijoj. 1 
nusijuokė 
stiklelį pasiklonijo.

Degtinėle ant staliuko bori; 
koje prieš saulutės spindulius 
lyg biskį sujudėjo. Juodu į 
ją staiga šnairom žvilgtelėjo. 
Jos paskutinis kvapsnis mato
mai juodu sunervavo. Griebė 
abu už bonkos. Vienas į sa
ve, kitas irgi į save. Pagaliau 
Derricco išsitraukė revolverį ir 
šovė į Vericello. sis sukniubo, 
ir vėliau nuvežtas Peoples Li
goninėn pasimirė.

Kada policija atvyko Derri
cco suareštuoti, rado jį grau
džiai verkiant ir išmetinėjant, 
kad, girdi, tas prakeiktas sky
stimėlis privertė jį net savo 
gerinusį draugą nušauti.

Jis berodydamas pirštu į 
paskutinį stiklelį visas ašaro-

Jeigu, kaip minėjome, “re
ceiver’is” šauktų kreditorių 
mitingą, tai kiekvienam kredi
toriui butų svarbu, kald “re

ceiver’is” turėtų kvitą, kurią 
jam yra išdavęs Bischoffas ar
ba jo agentas. Nes 
šauks tiktai tuos 
kurių kvitas jisai
tai tie kreditoriai turės balsą 
išrinkime globėjų (tritatees).
Redakcija).

Isvčtainėj Dramatiško Ratelio 
vaidyboszvhidino p. Zolpio ke
turių /Veiksnių dramą “’ 
Broliu’?. Vaidinimas, įgalima 
kyti, pavyko noblpgai.

Publikos buvo atsilankę pilna 
svetainė.

^ako, kad vakaro rengėjoms 
liko gražaus pelno.

— Ten buvęs.
“receiver’is” 
kreditorius, 

turi; ir tik-
NORTH SIDE

prie to staliuko 
gerdami gražiai 

vargus bei Aiėdas 
Juodu buvo prisi- 
tai, kaip linksmai

ja/nas dienas praleido 
’agaliau abif gardžiai 

ir prieš paskutinį

BISCHOFFO KREDITORIŲ
ŽINIAI..

Pereitą ketvirtadienį, vasario 
19, įvyko B. J. Bischoffo kre
ditorių susirinkimas Columbia 
Hali svetainėj, 48 ir Paulina 
gatvių. Buvo susirinkę virš 
penkių tuksiančių žmonių, ku
rie turi įvestinę pas Bisehoffą 
apie tris milionus dolerių. Ta
po išrinkti komiteto nariai, 
kuriems pavesta išgauti visą 
Bischoffo turtą ir jį pavesti 
patiems kreditoriams. Į komi
teto narius įėjo 14 lietuvių, 10 
lenkų ir 3 slovakų. Taipgi liko
si išrinkti trys atimtų nuo Bis
choffo turtų globėjai (trus- 
tees): Mr. Casimir VVaranius 
Jr., 1010 E. 93 gat., nuo lietu
vių, Mr. Peter Lozia,' 4743 So. 
Hermitage avė., nuo lenkų ir 
Mh John Lattyak, 2103 W. 50 
place, nuo slovakų. Miss Ma- 
rion Bargiel, 1539 W. 46 gat., 
likosi išrinkta šiam globėjų 
komitetui už raštininkę. šis ko
mitetas laikys savo ofisą po 
num. 1509 So. Ashland Avė.

Visi Bischoffo kreditoriai, 
kurie dar nėra savo vardų ir 
adresų minėtam globėjų komi
tetui pridavę, yra pageidauja
mi tuojaus prisiųsti savo var
dus ir adresus šiuo adresu: 
Miss Marion Bargiel, 4509 So. 
Ashland Avė.

— Komitetas.
(Dedami šitą žinią, mes te- 

eiau$ turime pastebėti, jogei 
yra abejotina, ar tas “kredito
rių komitetas” galės ką pada
ryti. Bischoffo turtas yra ^zF- 
nioje “receiver’io”, kurį pasky
rė teisėjas. Tiktai “receiver’is” 
gali, su teisėjo pritarimu, per
duoti Bischoffo turtą į globė-

>Fine for Lumbago •
Musterole drives pain away oAd 

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

It is a clean, white ointment, madc 
with oi! of mustard. Gct Mustcrolc 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTE?’

UŽGRIEBĖ HARRINGTONO 
$24,000.

« ----- ♦-----
Valstijos prokuroro pagelbi- 

ninkas Ernest S. Hodges, ku
ris veda tardymus prieš Hąrr- 
ingtoną, pranešė, kad jis gavo 
lydimą užigriebti minėto “spe
šelų” davinėtojo 24,000 do^., 
kuriuos surado ’T 
vardu padėtus Drexel State 
Banke.

Tie $24,000 dol.* sako, bus 
padalinti apgautiems Harring- 
tono žmonėms, kreditoriams.

PLĖŠIKAMS TEKO $6,000

šeši apsiginklavę plėšikai įsi
laužė į Oscąr Heinemann and 
Co., 2701 cArmitage avė., dirb
tuvę, surišo ten radę du sar
gu, susprogdino saugiąją šėpą 
ir pasiėmę 6,000 dol. išpincino 
savais keliais.

________ _________________ .' ■ .

NETURĖJO IŠ KO PALAIDO
TI SAVO KŪDIKIO.

✓
Policija nuvykus pa 

Josephine Rallis, 324 So. Mor
gan gat., rado jos mirusį kū
dikį, kurio ji neturėjo Tš ko 
palaidoti. Policistas jai pasiū
lė $5, bet ji pinigų iš jo ne
ėmė. Tada policistas padavė 
tuos 5 dol. mažai jos mergai
tei, dėl nusipirkimo maisto.

Jos vyras sėdi kalėjime už 
vagystę. Kie)c laiko atgal ji bu
vo nuvykus’ į kalėjimą aplan
kyti savo vyro ir po to ji bu
vo priversta eiti ]>ūščia naihon, 
nes neturėjo iš ko užsimnkėti 
už karferį. Beeidama namon ji 
begalo pavargo ir kiek vėliau 
gimęs jps kūdikis dcl tos prie
žasties pasimirė.

džioti.
Sveika socialistinė mintis ir 

Du nau<^*n^os darbininkams socia- 
sa^ i listų idėjos ras dar didesnio 

pritarimo darbininkuos, negu 
iki šiol. Linkėtina, kad netik 
Chicagos darbininkai atsikra
tytų nuo visokių “spešelų”, 
materiališkų ir morališkų, bet 
kad ir kitų kolionijų lietuviai 
darbininkai prisidėtų prie nau
dingo darbo ir padėtų socia
listams darbuotis darbininkų 
labui.

JIEŠKAU SAVO TIKRO TĖVO, 
Jokūbo Razinskio; 3 metai atgal, gy
veno Detroit, Mich., o dabar nežinau 
kur. Meldžiu mylimo tėvelio atsi
šaukti, arba jį žinanti teiksis praneš
ti, nes turiu labai svarbų reikalą.

ANNA RAŽINSKAITĖ, 
3429 S. Wallace St., Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO BROLIO ANTA- 
no Jakšto, Gintaiiškės valsčiaus, Tel
šių apskričio. Pirmiau gyveno West- 
ville, III. Meldžiu atsišaukti arba jei 
kas jį žino pranešti už ką busiu dė
kingas. Turiu svarbių reikalų.

KAZIMIERAS JAKŠTAS, 
2441 Grenshovv St., Chicago, III.

Socialistų prakalbos. —- Gausi 
Socialdemokratams auka.

Užvakar vakare L. S. S. 81 
kuopa surengė viešas prakal
bas Liuosybės svetainėj. Žmo
nių buvo susirinkę pilna sve
tainė, ir visi ramų ramiausiai 
klausėsi d. Grigaičio aiškini
mų. Jis kalbėjo dviejose temo
se, būtent: apie Lietuvos eina
mąją padėtį ir apie naują Ame
rikos darbininkų partiją. Po

— Chicagietis.

NORTH SIDE. • *

JIEŠKAU JURGIO AINIO, PIR- 
miau gyvenusio Plemet (Gal Ply- 
mouth?). Malonės patsai atsišauk
ti, arba jį žinanti teiksis pranerti.., , 

PAULINA BAČKUNIENĖ, 
Marijampolės apskr., Liudvinavo 
valsč, Lesinavo dvaras, ^Lithuania. 

t . . _ / ..
rsLi...1-------------

pardavimui groserne, Ku
rioje užlaikoma rūkyta mėsa ir viso
kį saldainiai, Aplinkui nėra kito to
kio biznio. Tąigi vięta kur galima 
uaryti pinigą. Parduodu pigiai, gah 
pirkti su rakandais arba tik vieną 
gioserį. Pardavimo priežastis, važiuo
ju į Lietuvą, 4525 STFairfield Avė.

PARDAVIMUI BILIJARDINE 
(pool room) su 7 stalais ir ant vir
šaus rakandai šešiems kambariams. 
Pardavimo priežastis važiuoju Euro
pon.

J. SALIVONCHIK,
1413 S. Halsted St., prie 14th St. v

TRUMPU LAIKU PARSI- 
duoda štorelis. Priežastis suiri
mas šeimynos. Būt geistina, kad 
nupirktumėt subatoj af nedė
lioj, gera vieta ir pigi 1936 Ca- 
nalport Avė.

DURYS ADAROS
Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par

duodam ir mainom; namus, lotus, far- 
mas, automobilius ir visokius biznius. 
Pas musų greitas, teisingas ir pigus 
patarnavimas, *■ visokiais reikalais. 
Kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St., Chicago/ III.

SUSTOK MOKĖJĘS RENDĄ 
ir įsigyk nuosavą namą. Kiek
vienas doleris, kurį mokate už rendą, 
yra tamstos nuostolis.

Pastatysime tamistą į 4 kambarių 
namą ant 50 pėdų loto, už $1,500— 
$600 ėash ir $15 į mėnesį.

Mokykla ant pat tajnistos. savas
ties: netoli bažnyčios vir krautuvės. 
Perpilnai vietos daržui ir vištoms, 
puikus oras ir gražios apielinkės. 33 
min. į vidurmiestį. Mažiau negu 10 
centų pervažiavimas.

OLIVER SALINGER & CO. 
628 — lst National Bank Building,

APSIVEDIMAI.
PARDAVIMNl FIXTURES IR Vi

si įtaisymai, ttera prtga, kam- yra 
reikąlinga. Priežastis, negaliu gau
ti laisnių arba 'reikia partnerio, ku
ris galėtų gauti laisnius.

6026 Rąjcine Avė.

ŠTAI KUR PROGA JŠIGYTI 240 
akerių gerų farmą; 150 dirbamos, 90 
ganyklų ir gero miško. Randasi gra
žioj vietoj, prie vieškelio ir geležin
kelio; per ganyklų bėga upelis ir šal
tinis; 2gražųs sodai, žemė iš rudens 
suarta. Stuba 2 aukštų po 5 kam
barius ir geras skiepas, 2 didelės bar
nis, ir daugiau budinkų; visokių ja
vų ir pašaro; 2 geri arkliai, 24 galvi
jai, 4 paršingos kiaulės, 100 vištų, 
ančių ir kralikų, 2 #pri šunes, vėju 
varoma vandens mašina, traktorius, 
kuris visur tinka: arti, akėti, malti, 
malkas pjaustyti; malūnas, šilo, 2 
šieno pjaunamos mašinos, didelis ši
lo bulvėms kasti mašina, javams 
pjauti, 2 plūgai, dubeltavas. ir pavie
nis, 2 disc’os, 2 dreges, y oi kas, grė
biama mašina, 2 poriniai ratai, 2 
bričkos, 1 šlajos, Smetonai skirti ma
šina, ice cream’ui dirbti mašina; Vz 
mylios nUo miesto, mokslainės ir baž
nyčios..
Michigs 
nišiais. 
703 W. 
priekis, 
nedėlioj iki pietų.

•T
JIEŠKAU APSIVE MUI NAS- 

lės, kuri norėtų su ipųhim gražiai 
gyventi. EsU našlys, be vaikų, 45 
metų, todėl noriu, kad ir moteris bu
tų nuo 401 iki 44 metų, kad ir su ma
ža Šeimyna, 200 svarų ar daugiau 
sunkumo. Malonės kreipties laišku 
ar ypatiškai suteikiant savo paveiks
lą, Alex R., 2627 W. 24th St., Chica
go, Tel. Rockwell 3048.

Lietuvių Socialistų lSąjungos 
81 kuopos surengtose Liuosy- 
bės svetainėj viešose prakalbo
se, kurios įvyko pereitą ketvir
tadienį, vasario 23 dieną, po 
pirmos d. Grigaičio prakalbos 
sekami geros valios žmonės 
paaukavo savo draugams, Lie
tuvos Socialdemokratams, po 1 
dolerį: A. Brazauskas, A. Ži
li, M. Guzeyičienė, P. Skurkis, 
A. Tilas, 
brys, J.
Bručas; po 50 centų aukojo: 
J. Jurgelionis, P. Lapanaus- 
kas, K. Rudis, S. Beneckas, J. 
Vilis, A. Linge, P. Žailneraitis 
ir P. Prusis.

'PARDAVIMUI GROSERNĖ 
su fixtures, geroj vietoj, lietu
vių apgyventa. Pardavimo1 prie
žastis važiuoju į Lietuvą,

4349 So. Hermitage Avė.

JOE PICIUNAS, 
1229 S. Jefferson St.

Parduoda saliutą. Pardavimo 
priežastis, važiuoju ant farmos. 
Per daug metų išdirbta vieta.

ĮMAIRyS SKELBIMAI ,
,TIKĄ APLAIKĖME PAVA- 

sarinių skrybėlių ,kepurių ir vy
rų furnishings, už numažintą 
kainą, Meyer Brothers, 3407 S. 
Halsted St.

(

Harringtono J pirmos prakalbos buvo rerika- 
rtios kietuvos SočiaIdcmokra- 
taims aukos. Aulkų, rodo®, su
rinkta suvirs 20 dol.

Antroj savo kalboj kalbėto
jas kritikavo tos naujos parti
jos programą ir konstituciją. 
Keletas -4’audonųjų” komunis
tų, matomai, negalėjo ištrivo- 
ti ir nosis Auleidę išpincino 
pro duris lauk. Mat tai bu
vo tie karštieji komunistų agi
tatoriai, kurie toje pačioje 
svetainėje t;( čiadienio vfakare 
buvo •■surengę savo prakalbas 
ir agitavo savo publikų, kad 
susiriilkę^j socialistų prakal
bas surengtų kačių orkestrą, 
bet vargšams tas nepavyko. Už 
tat jie ir apleido svetainę su 
didele sau gėda, pamatę,' kad 
daugumas susirinkusiųjų klau
sytojų į socialistų prakalbas 
yra daug rimtesni žmonės ne
gu tie įvairaus plauko komu
nistai ir jų agitatorėliai.

Tas faktas dar parodo, kati 
socializmo idėjos tarpe Chica
gos lietuvių darbininkų ramia 
didžiausio pritarinlo. Kitaip ir 
būti negali! Juk komunistų 
demoraiBziacija «turėjo kada 

nors žlugti sykiu su “speše- 
IgrisV. Bischoffas, Harringto-* 
nas, šakąlis, Vestas ir kiti 
janašųs “spešelų” gaudytojai 
)uvo materialiai žmonių išnau

doti) j ai ir skriaudėjai, o įvai
raus plauko komunistai ir taip 
va d i na m i “ Spešel-soci a Idemo-
kratai” buvo ir yra morališki 
da ibini nkų demora liza toriai.
Kaip vieni, taip jr kiti gyve
no žmonių tipu ir išnaudojo 
lengvatikius žmonelius • savo 
naudai: vieni jų materialiai 
skruiusdami, o iliiti dvasiniai 
demoralizuodami.

Visa tam, matyt, jau atėjo

J. Ga- 
. ir J.

Viso su smulkiomis aukomis 
suauikauta 20.30 dolerių.

Vardan minėtos kfioipos ta
riu visiems aukavusiems širdin
gą ačiū. t— Klausytojas.

Pranešimai
.\ » . . . . * _ 5

A. SZULC
Rakandai, hardware, kaurai, 

indai, stiklai, malevos ir tt.
3143-45 S. Morgan St.

Mrs.

IR PLĖŠIKŲ ESAMA GERŲ.

Marshall Baker, 16 metų 
amžiaus, vidurinės mokyklos 
mokinys, 1625 S. Trumbell avė., 
tapo apipultas automobilinių 
plėšikų ant Trumbell avė. tar
pe 15’\ ir 16 gatvių. .Plėšikai 
iššokA iš savo automobiliaus 
pribėgę prie jo ir paliepė jam 
pakelti savo rankas. Supranta
ma, mokinys nesipriešino, bet 
plėšikai nieko pas jį nerado. 
Tada mokiniui nusiskundus, 
kad jis, yra neturtingas, vie
nas plėšikas išėmė 50 centų ir 
padavė jam. ,

' AUKŠTOS RŪŠIES 
Automobilių taisymas dalys ir tt. 
įJUGADINNTUS PARVEŽAME 
Varpoti automobiliai pardavimui 

’ MILDA ŲARAGE^
3121 So. Halsted St.
Tel.; Boulevard 1685

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ RA- 

kandai, beveik nauji. Parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju į Rusiją.

Atsišaukite: ’
J. BARON, 

4053 So. Richmond St.

AUTOMOBILIAI
IŠIMTINI 

AUTOMOBILIŲ 
BARGENAI ,

Pi-

Linksma lietuvių kolonija— 
\ Parduosiu su visais fup- 
Cręipkitės: Stanley Pakėnas, 
lįst PI., Chicago, 2os lubos 
Galima matyt vakarais ir

MORTGECIAl -PASKOLOS

LEOKADIJA 
RABAčAUSKIENĖ 

(po tėvais Klimavičiukė) 
Po sunkios 1 operacijos Šv. 

Bernardo ligonbutyj, mirė va
sario 24 d. 1922 m., 8 vai. iš 
fyto ,amžiaus 34 metų senumo; 
paėjo iš Lietuvos Kaltinėnų 
miestelio, Raseinių apsk., Kau
no rėd. Paliko dideliame nu
liudime vyrą Joną ir dvi duk
teris: Leonorą ir Aneliją; bro
lį Leoną. Lietuvoj paliko mo
tiną, brolį Viktorą ir tris sese
ris: Aneliją, Jadvygą ir Moni
ką. Velionė priklausė Aušros 
Vartų moterų ir merginų drau
gystei. Laidotuvės atsibus 
utaminke, vasario 28 d. iš ryto 
iš namų 2354 So. Oakley Avė., 
į Aušros Vartų š. M. P. bažny
čią, o paskui į šv. Kazimiero 
kapines. Užprašom gimines, 
pažįstamus ir draugijos nares 

dalyvauti laidotuvėse. Nuliūdęs 
vyras

Jonas Rabačauskis ir duk
terys Leonora, Aneliją, bro
lis Leonas Klimavičia. >

STANISLOVAS 
LABANAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 25 d., 1922 turėdamas 35 
meti^s amžiaus po ilgos džiovos 
ligos) Pamaldos atsibuvo« Šv. 
Antano bažnyčioj ir tapo palai
dotas ant Šv. Marijos kapinių. 
Paliko\ dideliame nubudime mo
terį Mikaliną su 4-mis dukteri- 

taipgi liko dvi seserys Mi
kalina ir Ago

Velionis p jo iš Vilniaus r., 
Trakų apsk., Valkininkų par., 
Vargakiemio kaimo. Norėda
mi platesnių žinių apie velionį, 
kreipkitės žemiau padėtų ant
rašu :

Mikalina Jesčinskienė, 
5318 So. 33rd St., 
So. Omaha, Nebr.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

jau čia pat. Jau laikas netil 
pradėti rengtis, bet ir nusipirk 
ti iš anksto tikietus. Tikietu. 
galima gauti Naujienų šiuost 
ofisuose:

1739 S. Halsted St., 
3210 S. Hidsted St, J# 

1614 W, 4Sth St.
Visi Chicagds ir apielinkės 

miestelių liėtuyįąi rengiasi ir 
kalba apie “A'ąlijienų” koncer
tą. Todėl labai pravartu nusi
pirkti tikietą^ iš anksto, kad 
paskiau nereikėtų grųsties ir 
laukti progos gauti tikietą prie 
bangelio.

k. Pirkite tikietus “Naujiem/ 
koncertui tuojau.

Koncerto Rengimo 
KOMISIJA.

Susivienijimo Draugysčių ant Brid- 
geporto mėnesinis susirinkimas įvyks 
utąrninke ,vasario 28 d., 8 v. v., Mil
dos syet.,, 3140 S. Halsted St. Yra 
svarbių reikalų apie busiantį kovo 12 
d. vakarą, tad visi draugijų atstoi 
vai atsilankykite. — Valdyba.

Pirmyn Mišraus Choro daininin
kai malonėkite būtinai atsilankyti į 
repeticijas sekamą antradienį, vasa
rio 28, lygiai 7:30 vai. vakare, nes 
bus paskutinė repeticija prieš Nau
jienų konę^rtą. .— Sekretorius.

I »

L. S. $. Pildomo Komiteto posėdis 
bus seredoj, kovo 1, 1922, 7:30 v. v. 
Naujienų Narna, r Malonėkit visi 
draugai dalyvauti posėdy. Atskirų 
laiškų nerašysiu; šis pranešimas skai
tysis oficialiu pranešimu.

A. žymontas, L. S. S. Sekr.,

Brighton Park. — L. L. Paskoloj 
stoties susirinkimas bus pirmadienį 
vas. 27, 7:80 v. v. Bažnytinėj uvet 
Visi pardavinėtojai ir draugijų valdy 
bos kviečiami atvykti, nes bus renka 
ma nauja Šiems metams valdyba 
Taipjau yra žinių iš Misijos.

Pirm. J. Pudžiuvelia, 
Rašt. E. Statkienė.

Bischoffo kreditoriai malonėkite at 
siimti savo “rasites” (notas) iJ 
advokatų ir laikytis namie, nes vasa
rio 19tą d. buvo kreditorių susirinki
mas ir buvo išrinkta 29 ynatos tvar
kyti šį darbą, iš tų išrinkta sekanti 
valdyba: pirm. Juozapas Petraitis, 
pirm. pad. Jonas Ksozczak (lenkas), 
sekretorė E. Statkienė, iždininkas 
Juozapas Rupšis. Tėmikite laikraš
čius dėl tolimesnio veikimo.

— Komitetas.
f

ASMENĮ JIESKOJIMAI
JIEŠKO SAVO BROLIO f»ETRO 

Sireikio, metai laiko atgal gyveno 
ęfiicagoje, dabar nežinom kur randa
si. Turiu svarbų, reikalą prie jo to
dėl malonės jisai pats arba kas ki
tas apie jį pranešti.

ZIGMANTAS SIREIKA, 
4555 S. Paulina St.^....*..: Ghfcago,

ELEKTRIKINIS ČEVERYKŲ 
LIG0NBUTIS 

3316 So. Halsted St.
Pataisome čęverykus jums belau

kiant. Taip parduodame naujus če- 
verykus už žemą kainą.
i .. i|U ..  .. .......... ■

ISRENDAVOJIMUI
2 KAMBARIAI SU RAKANDAIS 

arba be rakandų duodu dykai šeimy
nai dėl gyvenimo tik už patarnavimo 
vienai ypatai. Kambariai puikus: 
maudynė, elektros šviesa ir toje apie- 
linkčje oras yra getas sveikas. Kreip
kitės sekamu antrašu: M. Uginskas, 
4800 Gunnison St. Phone: Kildare 
4953. P. S.: Jei nežinotumėte kur 
randasi ta vieta, tai klauskit telefonu

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGOS MOTERYS, 
ar merginos mokančios arba 
mokintis prie skirstymo plunk
snų. Atsišaukite r Shipper, 
14Š4 W. 14th St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA STOCK PARDAVĖJŲ, 
pardavojimui dividendą nešantį ata
ką Illinois Corporation ir skirtingas 
išdirbystes industrija išdirbama, gal
vijams, arkliams, karveliams ir ki
tiems paukščiams. šis yra pirmos 
klesos užtikrinimas. Norintieji turi 
priduoti ąukštos rūšies rekomenda
ciją. .

Kreipkitės, telefonuokit ai’ rašykit 
susitarimui.

WESTERN FEED MFG’S (Ine.) 
345 N. Elizabeth Avė.

Tel. Monroe 4656
REIKIA VYRŲ ĮSTOJIMUI DI- 

delėn cab kompanijom Mažai reika
linga cash įnešti, užtikrins pilnai 
įrengtas cab; jūsų automobilių priųn- 
sime. Musų žmoiješ abelnai padaro 
virš $75 į savaitę Norime tik darbą 
laikančių žmonių, kurie dirbtų.

Room 808, 5 N. La Šalie St.

PARDAVIMUI

sa-Stengėmės ,per pastarąsias 6 
vaites būti prisirengusiais ir automo
biliais apsirūpinę, kad lengvai galė
tume patikti skirtin/us pirkėjus, kuo
met artinasi šiltos dienos,' todėl mu
sų kostumeriai galės pasiskirti i3 
pilniausip musų stabo ir važiuoti na 
mon.

Turime automobilių nuo 
$1,250 ir gerovėj, busi pats 
lingu, jei nepamot; si musų 
nesulyginsi kainui 
Turime roadsters nuo $125
Touring automobil. r 30 $100 iki $800 
Uždaryti automob. nuo $400 iki $1,250

Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 6 %; 
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus, nptas ir 
kontraktus.

LOUIS STERN & CO., 
5 North La Šalie Street, 
kampas Madison St. Tel. Main 4845
»■ i 1 i ■' 1 . ..................................... .....

MOKYKLOS

m. J

VELTUI $30.00
Paauksuoti laikrodėliai su puikiau

siais 21-akmeniais ir retežėliu vy
rams ar moterims. Pagarsinimui sa
vo tavoro, nusprendėme išdalinti 5,- 
000 šių laikrodėlių VELTUI. Plates
nių žinių kreipkitės ir katalogą išsių
sime aplaikę 12c stampoms.

PEARL TRAD1NG CO., 
Box 122,J

189 Pearl St., New York, N. Y.
PARDAVIMUI BARBER SHOP 

3-jų kėdžių; veidrodžiai gėri, ir visi 
įtaisymai. Gera vieta, lietuvių apgy
venta. Kreipkitės: 4600 S. Marsh- 
field Avė., kampas 46th St. Pragy
venimui, du kambariai; randa pigi, 
gera proga, gera vieta norinčiam* 
biznį turėti. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos* f

$125 iki 
sau sko- 
stako ir

iki $550

Dirbtuves Skyrius,

OĄKLAND MOTOR 
CAR COMPANY,

2426 Michigan Avė., 
Tel. Calumęt 5310

P-Ii* E. KAZLAUSKAITĖS 
i LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokinai kirpti, aluti, pritaikyti L 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams. •
Klesos: dienomis ir vakarai*
Specialus instrukcijos pagal 

( sutarimą. , —
EVELYN ACADEMY OF į

GOWN DESIGNING ;
Room 402, 59 E. Adam* St.,/

Tel:. ’Harrison 1421. Chicago

ATDARA NEDALIOMIS 
‘IR VAKARAIS.

IHBUICKHI
Perdirbtas automobilius. Voltui 

išmėginimas. Užsiganėdinimas, arba 
pinigus grąžinsiu. Mažas įmokėjimas 
likusie ant laiko.
1919 7 sėdynių Touring $650.00
1919 7 sėdynių Sedan $1,000.00
1920 5 sėdynių Touring $700.00

FAGET—BUICK- COMPANY, 
Grand Boulevard prie 39tos gatvės. 
' * Tel.: Douglas 0632

f

EXTRA BARGENAS
Pardavimui Fordas automobilius, 

žieminis ir vasarinis viršus, visai 
mažai vartotas, geriausiame stovyje. 
Parduosiu labai pigiai. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos. Atsi- 
šaukit vakarais nuo 5 iki 9 v. v. ne
dėlioj visą dieną, Joe Barsauckas, 
3043 W. 38th PI., City.
■į,1,, I^L.. J1 ! ■■■.'"M 1

NAM1I-2EME'

Mokinkis cjressmaking, 
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinės klesos blc- 

niavom* merginom*. paaisiuvlmuJ 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

( 2447 Madison Street, 
6205 S. Halsted SL

Kreipkitės ypatiikai arba raiy- 
kit iilygų paklauadamj.

Sara Patek, pirmininkė.
------------------- e--------- J------------------—

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviiko* 

kalbų, aritmetikos, knygvedystia, ste
nografijos, typevvriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, pelitildnia 
ekonomijos, pllįetystis, dailiaraiye- 
tžs ir tt.

TĖMYKITE
Niekas nėra mums per dideliu nei 

per mažu nxusų tarpininkavime. Mes 
parduodame ir mainome namus, lo
tus, ukes, automobilius ir kitus biz
nius; taipgi apdraudžiame: namus, 
rakandus, automobilius ir viską, nuo 
ugnies, vagies ir visko, saugiausiose 
apdraudos kompanijose. Mes patar
naujame greitai, teisingai ir pigiai) 
Visokiais reikalais kreipkitės prie

IDĘAL REAL ESTATE CO., 
Ypatiškai arbą laišku

3214 Co. Halsted St., Chicago, III. 
J. Bružas ir S. J. Mitchell

Tel. Boulevard 0122

ŪKEI ŽEMĖ FLORlbOJ
Žemė gera, auga pipirai — $1,700. 

Tamėtės, aguikai ir žemuogės; iš
duoda daug pinigo į keturis mėnesius; 
auga viduryj žiemos, kuomet kainos 
aukščiausios. Žemė siūloma už žemą 
kainą .lengvoms išlygoms. Agentų 
reikia. Kreipkitės: E. A. Kiefer, 1436 
Lytton Bldg.

PARENDAVOJIMUI 5 RUIMŲ 
flatas Br. Park apielinkėj, gasas, 
elektra, vanos ir visi naujausios ma
dos pagerinimai.* Pasirendavoja sve
tainė, mitingams, vestuvėms ir tt. 
Kreiptis prie savininko **

3152 Wallace St.
, r

4 valandai po pistų. Vakarai* nuo 6 
iki 10 valandai.
8106 80. HALSTED CHICAGG.

AUŠROS MOKYKLOJ

AntradienJ, Lapkr. 8, prasidės' 
pamokos anglų kalbos. Mokin
to] aus Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
Šyt galima visada.

3001 So. Halsted St 
Chicago, BĮ.

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLĖ

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ly
to iki 4:00 p.p* Vak.:.7:30 iki 9:80. 
Nerišliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v. p. p. mokina lietuvių gramatika.

8454 So. Halsted gat v.
arti 35tos gat




