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Vėl “riša” Vilniaus 
klausima 

t

Francijos ministerija rezignavo 
I *

Ir lenkai nepripažįsta Vilniaus rinkimu
Angliakasių streikas neišvengtinas

Ir Lenkija atmeta Vilniaus 
“rinkimus.”

Lietuva ir Lenkija atmeta 
Hymanso projektą.

GENEVA, sausio 12. — Len
kija ir Lietuva, per savo atsto
vų, tautų sąjungos tarybos su
sirinkime šiandie vėl atmetė 
tarybos pasiūlytąjį Vilniaus 
klausinio išrišimą (Hymanso 
projektą.)

Jos (reiškia Lietuva ir Len
kija) iškalno atsisakė pripa
žinti pereitą nedėldienį įvykusį 
“plebiscitą“ ' (rinkimus*. Vil
niaus srityje, kurio pasekmių 
dar nežinoma.

Tai jau dešimtą kartą tary
ba svarsto Vilniaus ginčą ir 
dar nenumatoma susitaikimo.

šiandie paskelbta, kad vy
riausioji talkininkų taryba, pre 
miero Lloyd George pasiūlymu 
atsisakė priimti tautų sąjungos 
tarybos pasisiūlymą kooperuo
ti su talkininkais suorganiza
vime Genoa ekonominės konfe
rencijos. •

Vilniuj lenkai “laimėję”.
VAšAVA, sausio 12. — Ne- 

oficialiniai (pranešimai apie 
Vilniaus rinkimus sako, kad iš 
116 vietų Vilniaus seime, ma
noma, 82 vietas laimėjo ta par 
tija, kuri pritaria Vilniaus pri
jungimui prie Lenkijos.

Vilniaus “parlamentas“ gal
būt bus sušauktas susirinkti 
sausio 20 dieną ir tuojaus nus
pręsti Apie Vilniaus prisidėjimą 
prie Lenkijos.

(Nors rinkimuose dalyvavo 
tik vieni lenkai ir jokios kitos 
Vilnijoje gyvenančios tautos 
neštalė'savo kandidatų ir neda
lyvavo rinkimuose, o ir tai, 
kaip matyt, toli ne visi išrink
tieji pritaria Vilniaus prijungi
mui prie Lenkijos*.

Francijos ministerija re
zignavo.

Premieras Briand susikirto su 
prezidentu Millerand ir atsista- 

tidyno su visu kabinetu.

PARYŽIUS, sausio 12. — 
Premieras Briand šiandie pa
daręs ilgą pranešimą atstovų 
bute, pateisindamas savo nu» 
sistatymą Cannes susirinkime, 
sušaukimą ekonominės konfe
rencijos ir darymą su Anglija 
apsigynimo sutarties, jis įteikė 
prezidentui Millerand savo re
zignaciją, kuri tapo tuojaus 
priimta.

Kartu su premjeru išėjo ir 
visas jo ministerių kabinetas.
✓" ... <
“Socialdemokratas”
Musų draugų savaitinis laikraštis 

iš Kauno. Skaitykit visi, 
Gaunamas Naujienose 
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Kalbama, kad naują ministeri
ją sudalyti veikiausia bus pa
vesta karo ministeriui Barthou 
ar buvusiam prezidentui Poin- 
care.

Briand rezignacija buvo vi
sai netikėta, kadangi niekas ne-" 
abejojo, kad po jo pranešimo 
atstovų butui, jis butų laimė
jęs pasitikėjimo balsavimą, jei 
tik butų to pareikalavęs, lodei 
visi
baigdamas savo kalbą pranešė, 
kad jis traukiasi iš premiero 
vietos. Net ir kiti ministeriai 

i liko nustebinti, kada jisf^( 
< r. I <> »vi <» a Vnllm urntlPSP ■

nežinojo ajac tokį jo nusispren- 
dimą ir labai nustebo užgirdę 
jo paskelbimą.

Bet dalykas tame, kad jis' 
rytmetyje, pilname kabineto 
posėdyje labai smarkiai susi
kirto su prezidentu Millerand, 
kuris griežtai pasipriešino nie- 
kuriems skirsniams Anglijos- 
Francijos sutarties. Tas turbūt 
ir privertė jį rezignuoti.

Atstovų bute jis kalbėjo va
landą laiko. Jis įteikė sutartį 
su Anglija ir kitus Cannes vy
riausios tarybos susirinkimo1 
nutarimus. Jis sakė, kad Angli
ja visuomet buvo draugiška 
Francijai ir kad sutartis su An 
glija yni visas Francijos sau
gumas, kad ekonomine konfe
rencija yra būtinai reikalinga 
ir kontribucijų klausimą 
sprendžia fit^įTimcija, bet ben
dra kontribucijas komisija, ku
ri ir nutarė duotiV Vokietijai 
moratoriumą. Jis neragino at
stovų nė priimti, nė atmesti 
sutartis, bet daryti taip kaip 
jiems tik tinka — ir tada re
zignavo.

Sutrukdys nusiginklavimo 
konferenciją.

WASHINGTON, sausio 12. 
— Premiero Briand rezignaci
ja labai nustebino visus 
nusiginklavimo konferencijos 
ratelius. Jaučiama yra, kad 
rezignacija palies visus jau pa
darytus nutarimus ir svarsty
mus ir sutrukdys visą konfe
rencijos darbą, nes nors Fran
cijos delegatai ir pasiliks, jie 
negales dabar daryti jokių 
sprendimų, iki nebus gavę įga
liojimų ir instrukcijų iš nau
jos ministerijos. 

——W—.l. fc II ■ .. . II ■■■ ■ .. .
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Ispanijos kabinetas rezig
navo.

MADRIDAS, sausio 11. — 
Koalicijos kabinetas, vadovau
jamas premiero Maura, rezig
navo šiandie iš priežasties siau 
čiančios Ispanijoj smarkios po
litinės kovos ir delei aštraus 
susikirtimo su armijos vadais.

Manoma, kad Maura bus pa
kviestas sudaryti ir naująjį ka
binetą.

SKAITYKIT IR PLATTNKIT
i "NAUJIENAS"

Visuotinas angliakasio 
streikas neišvengtinas.

__________________ i ‘ Į

Kasyklų savininkai jau rengiasi 
prie streiko, kuris apims 

visus angliakasius. »

CHICAGO. — Visuotinąs an
gliakasių streikas išrodo neiš- 
vengtinus ir visos derybos t..rp 
kasyklų savininkų ir unijos 
yra pertrauktos. Illinois kasy
klų savininkui sako, kati nėra 
vilties išvengti streiko ir jie 
jau rengiasi prie jo.

Jau ir pirmiau buvo dalini 
angliakasių streikai, bet šis 
streikas apims kaip minkštųjų 
anglių, taip ir antracito ang
liakasius, nes pirmą kartą abe
juose distriktuose sutartis su 
kasyklų savininkais baigiasi tą 
pačią dieną - - balandžio 1 d.

Derybos apie susitaikimą jau 
keletą menesių yra vedamos, 
bet jos parodė, kad jokio su
sitaikimo negali būti. Kasyklų 
savininkai reikalauja panaikin
ti ”chedk'off“ sistemą, o ang
liakasiai reikaląuja įvesti 6 va
landų darbo dieną, kad lygiau 
padalinus darbą ir 
^ngus periodinių 

arba dirbimo po 1 
į sąvaitę.

kad tuo iš- 
bedarbiųų 

ar 2 d ienas

Bandymai sutaikinti abi pu
ses nedavė jokių pasekmių. 
Prezidentas Hardingas, supras
damas streiko pavojų, kelis 
kartus buvo pasišaukęs kasyk
lų savininkus ir unijos atsto
vus, bet tai nedavė jokių pa
sekmių.

Gompersas priešinasi 
Rusijai.^ 

— - —

Jam nepatinka kam Rusija 
tapo pakviesta į ekonominę 

konferenciją.
A ___________

WASHINGTON, sausio 12. 
—- Amerika dar nėra nuspren
dusi ar ji dalyvaity Genoa eko
nominėj konferencijoj." Ji lau
kia tos konferencijos dienotvar 
kio ir tik jį apsvarsčiusi nus
pręs apie dalyvavimą konfe
rencijoje.

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Samuel Gom- 
pers išleido ilgą pranešimą, ku
riame jis, *varde Am. Darbo 
Federacijos, aštriai pasmerkia 
Rusijos pakvietimą į ekonomi
nę konferenciją. “Internaciona
linėj ekonominėj konferencijoj 
negali būti vietos Leninui ir 
Trockini“, šaukia Gomperjsas, 
įrodinėdamas, kad “sovietų 
valdžia šiandie yra tiek pat vi- 
liuginga, kaip kad buvo metai 
atgal“. Jis tvirtina, kad “Ame
rikos darbininkai*’ nemato rei
kalo dalyvauti konferencijoje 
kartu su Rusija ir kad tokią 
konferenciją turi sušaukti 
‘uuų >p| jį os'ofiąspjĄ •tfftinf 
kad apsvarstyti Jungt. Valstijų 
nustatytą programą.

Amnestija Airijos kali
niams.

L(>NIX)NAS, sausio 12. — 
Karalius Jurgis šįandie pas
kelbė visuotiną amnestiją vi
siems Airijos politiniams kali
niams. Jie tuojaus bus paliuo- 
suoti. Amnestija paliečia vi
sus didesniuosius politinius 
prasikaltėlius, viso daugiau 
kaip 1,000 žmonių, kelios de- 
šimtįs kurių yra nuteisti net 
ant mirties.

Mažesnieji prasikaltėliai, 
skaičiuje apie 5,000 žmonių, 
tapo paliuosuoti pirmesnės 
amnestijos, paskelbtos tuoj po 
pasirašymo taikios sutarties.

Visuotinas geležinkeliečitj 
streikas Airijoje.

d <

DUBLINAS, sausio 12. 
šiandie lapo paskelbtas visuo
tinas streikas ant visų Airijos 
geležinkelių. Streikas neturi 
politinės reikšmės, nes darbi
ninkai jau per dvi savaiti grū
mojo streiku. Manoma, kiul 
prezidentas Griffith pasisiūlys 

liuli tarpininku.

Protestuoja prieš lenkus.
, . 4.........

WASHINGT()N, sausio 12.— 
šiandie nusiginklavimo konfe
rencija vėl buvo pikietuoja- 

} ma. šį sykį pikietuoja ją Ukrai 
Inos inotrįs, kurios vaigšto apie 
salę, nešiodftmos vėliavukes su 
protestais prieš Lenkų tyroni- 
ją ir nuožmumus Lenkų už- 
griebtoj Ukrainoj.-šiandie^ pi- 
kietavo penkios jaunos mergai
tės. Policija jas dabojo, bet jų 
nelietė.

Pilni kalėjimai komunistu.
Jugo Slavija kalėjimais ir per

sekiojimais užgniaužusi 
komunistus.

BIELGRAD. —. Komunizmas 
tapęs užgniaužtas Jugo Slavi
joje. Valdžia užgniaužė jį re
presijomis ir pravesdama įsta
tymus, kuriais mirtimi baud
žiama prasikaltėlius prieš vals- 
tybę.

Kalėjimai yra prigrūsti žmo 
nių, kuriuos kaltinama pritari
me bolševikams, ar komunisti
niame veikime. Tie žmonės, 
kurie yra įvelti į nužudymą vi
daus reikalų ministerio ir į pa 
sikesinimą nužudyti karalių 
Ąleksandrą bus teisiami sau
sio mėn. Jų tarpe yra daug 
komunistų parlamento narių.

Valdžia sako, kad stipri ko
munistų , partija tapusi sunai
kinta ir kad komunistai yra 
arba kalėjimuose, arba pabė
go į kiltas šalis. Komunistams 
tapo atimta parlamentine ne
liečiamybė ir dabar jie nesiro
do parlamente. Komunistų 
laikraščiai uždaryti.

Bet taip išrodo tik iš pa
viršiaus, nes pradėjus komuni
stus persekioti ir sodinti juos 
kalėjimai), jie nustojo veikti 
viešai ir dabar veikia, ir gana 
sėkmingai, slaptai.

ČEKŲ SLOVAKIJA RENGIAS 
LIETUVĄ DE JURE 

PRIPAŽINT.

WASHINGT()NAS, sausio 
10 (Elta). — Iš diplomatų sfe
rų sužinota, kad Čekų Slovakų 
valdžia, kuri jau faktinai Lie
tuvą pripažino, rengias oficia- 
liniai, pripažinti 1* Lietuvą de ju
re. čekų Slovakų valdžią ne- 
įkurs tuojaus savo Atstovybės 
Lietuvoj, bet laikinai įnivcs 
konsului Kaune atstovauti Če 
kų Slovakiją musų valdžiai.

Ponas Ivan Krne, Čekų Slo
vakų atstovas Paryžiuje parei
škė vilties, kad Lietuvos Vy
riausybė iš savo pusės pasirū
pins atstovauti Pragoj.

C1MGU KURSAS.
Vakar, sausio 12 d., užsienio pini-

S kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25.000 dolerių, bankų buvo skai

toma Amerikos pinigais šiaip:
Anglijos, 1 svaras sterlingų—$4.23 
Austrijos 100 kronų ........... 3JA>ę
Belgijos 100 frankų ........... $8.01
Danijos 100 kronų ........... $20.00
Finų 100 markių ................... $1.86
Francijos 100 frankų .........t. $8 33
Italijos 100 lirų ................... $4.37
Lietuvos 100 auksinų ............... 55c
Lenkų 100 markių .............  8M»c
Norvegų 100 kronų ........... $15.64
Olandų 100 guldenų ........... $36.77

Švedų 100 kronų ........... $24.95
Šveicarų 100 frankų ........... $19.3,8
Vokietijos 100 markių ........... 55t

Nori Amerikos prekybos.
Rusija malonėtų Amerikos, o 

ne Europos prekybą.

RYGA, sausio 12. — Pasak 
sovietų legac-ijos valdininkų, 
Rusija eina į Genoa pilnai per
matydama Europos diplomatų 
pledus. Ji taipjau supranta, 
kad Lutų daug daugiau naudos 
užmezgus prekybos ryšius su 
Ainei'ika/o ne su Europa. Ru
sija žiuifi į Genoa konferenci
ją, kaipo j pradžią naujos cko 
numinės intervencijos Rusijoje. 
Anglija ir Francija mano iš
naudok Rusiją pagelba Vokie
tijos, kuri geriausiai Rusiją su
pranta, ir paskui pačioms pa
sigriebti gautus Vokietijos pel
nus Rusijoje. Bet Rusija tam 
pasipriešysianti. Amerika gi 
turinti progą gauti praktiškai 
monopolių Rusijos prekybos. 
Sovietai prie jos linkstu, kadan
gi ji pirmutinė davė materiali
nę pagelbą badaujantiems, 
kuomet kitos šalįs tenkinosi tįk 
žodžiais*. Ret jeigu Amerika 
pasivėlisianti, jai visai nebe
liks vietos Rusijoje.

Rusija nenori, kad finansinis 
sindikatas gautų visą monopo
lių Rusijoje.

Lietuvis užmuštas trau
kinio.

CHICAGO. — Jonas Sadaus
kas, 31 m., iš Ratine, }Vis., ap
silankė Lietuvoje, ten apsivedė 
ir kartu su jaunavedė grįžo at
gal į. Jungtu Valstijas ir manė 

1 apsistoti Chicagoje. Bet įva
žiuojant j Chicago jis nuėjo 
ant vkgono platformos ir neži
nia kaip iš vagono iškrito ir 

• pakliuvo po ratais. Abi kojos 
diko nupjautos. Nugabentas į 
South Shore ligbnbutį jis neuž
ilgo pasimirė. , •

Leidžia užgriebti anglis
BERLINAS, sausio 11.

Valdžia leido geležinkeliams už 
griebti privatinius anglių siun
tinius, kada lai būna reikalin
ga, kad neprileidus apsistoji
mo traukinių vaikščiojimo de
lei anglių trukumo, kuris yra 
ant niekurių geležinkelių labai 
didelis.

Kongresmano Chandlerio patai
sa dėl pabaltjurių valstybių 

šelpimo.
WASIHNGTONAS, sausio 

10 d. (El'ta) — S. V. Atstovų 
Rūmuose svarstant įstatymo 
projektį dėl davimo 20,000,- 
000 dolerių pašalpos badaujan
tiems Rusijoje, Atstovas iš 
New York’o valstijos, p. Wal- 
ter M. Chandleris, pasiūlo pa
taisą sulyg kuria pašalima turė
tų būti duota taip pat nukentė
jusioms nuo karo, atsiskyru
sioms nuo Rusijos valstybės, 
būtent, pabaltjurių ir Kaukazo 
valstybėms. Pataisa buvo at
mesta. Priimtų įstatymo pro
jektų pašalpa bus dalinama tik 
badaujantiems Rusijoje sulig 
nuožiūros S. V. Vykdomosios 
Komisijos, ypatingai gi badau
jantiems Volgos baseine.

1,000 ANGLIAKASIŲ SU
STREIKAVO.

SCRiANTON, Pa., sausio 12. 
— 1,000 angliakasių, dirbusių 
Pennsylvania Coal Co. Butler 
kasykloje, Pittstone, sustreika
vo šiandie, kada superitenden- 
tas atsisakė prašalinti 4 anglia
kasius, kurie neužsimokėjo pa
baudos unijai. Ant jų pa bau
da buvo uždėta todėl, kad jie 
atsisakė prisidėti prie pirmiau 
buvusio streiko.

Lietuvos žinios
Mirė Dr. Jeronimas Ralys.

KAUNAS, gruodžio 17 d.— 
8 vai. ryte, Jonavoje pasimirė 
nuo plaučių uždegimo Dr. Je
ronimas Ralys, vertėjas į lietu
vių kalbų paskelbusių senųjų 
graikų Homero raštų “Odisė

ja“, Illiada” ir k.
Palaidota jį ten pat, Jonavo

je, gruodžio 19 d. dalyvaujant 
dideliu tįsioms minioms žmonių, 
kurių didesnę pusę sudarė žy
dai. Kįlęs iš Žemaitijos, Jona
voje jis gydytojavo per 16 me
tų ir paliko apie Save phs visus 
labai gražius atsiminimus.

Gudų nustatymas dėl Vilniaus 
Seimo.

KAUNAS, gruodžio 19. 
Gauta iš Gludų Sp. Biuro šis 
paaiškinimas:

Del telegramos iš Varšuvos 
kvietimo gudų dalyvauti rinki
muos į Vilniaus Seimą reika
lų Gudų Spaudos biuras įga
liotas oficialiniai pranešti šitai: 
visos gudų organizacijos ir par
tijos reiškiančios gudų gy
ventojų valią, eidamos savo 
nusprendimais, rinkimuose į 
Vilniaus Seimą nedalyvaus. 
Kad kovotų su £u<Iij tautiniu 
nusistatymu Lenkų valdžia 
stengias jį falsifikuoti. Panaši 
falsifikacija yra atsišaukimas, 
kurį išleido Gudų Komitetas 
Vilniuje dar prieš rinkimų re
zultatus pareiškiąs savo norus 
dėtis prie Lenkijos. Gudų 
Spaudos Biuras įgaliotas oficia 
liniai pranešti, kad minėtas ko
mitetas yra lenkų piningais su
darytoji organizacija, ji gru
puoja prie savęs paperkamą 
elementą ir tarnauja lenkų, tik 
ne gudų tikslams? Organizaci
jos prieky stovi Aleksiukas. 
Prie minętos organizacijos su
daryti f ik tingi skyriai, panašus 
“ūkininkų partijai“, kurios tik
renybėj nėra. Vienatinis gudų 
gyventojų valios reiškėjas 
Gudų autos Komitetas Vilniuje, 
kurio nuomonės skelbiamos 
vienatinių gudų laikraščių pus
lapiuose Vilniuje: “Gudų Var
pas“ ir ‘’Krynica.”

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laikų 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 DU CHICAGOS OFISU.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų 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 x
1739 So. Ualstcd St., Chicago, UI.

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Chicago, UI.

Chardigny ir Gudai.

KAUNAS, (Elta). Gudų 
Liaudies Respublikos Ministe
rių Kabineto pirmininkas Lat- 
tovski ir Užsienio Reikalų* Mi- 
nisteris (’vikevič buvo pakvies
ti Tautų Sąjungos Konlr. Ko- 
nxisi.joH atstovo Oliai'tli^ęny įr 
turėjo su juo 2-jų valandų pa
sikalbėjimą. Kalbėtasi buvo 
klausimais liečiančiais Vilniaus 
kraštą. ♦ *
Slegiamojo Seimo delegacija 

Elsinkuose.
FJ.SINKAI (Elta). Musų

Steigiamojo Seimo delegaciją 
Elsinkų uoste pasitiko Suo
mių parlamento ir valdžios at
stovai, o taip pat žmonių mi
nia. Gruodžio 17 d. 7 vai. Suo
mių parlamentas iškėlė musų 
delegacijai labai iškilmingus pic 
tus, kuriuose dalyvavo 50 žmo
nių. Suomių parlamento pirmi
ninkas Vuoliuoti sveikino sve
čius, pareikšdamas noro, kad 
šis atsilankymas butų didesnio 
Suomių lietuvių susiartinimo 
pradžia. Gruodžio 18 dieną ry 
tą suomiai vežiojo musų dele
gaciją automobiliais po Elsin
kų miestą ir parodė jai savo 
muzejus ir mokyklas, 'ią pačią 
dieną 1 vai. 30 ųiin. Suomių 
Ministeris Pirmininkas Venno- 
ia iškėlė musų delegacijai pus
ryčius, kuriuose dalyvavo visi 
Suomių ministeriai, įžymes
nieji darbuotojai ir parlamento 
nariai. Vennola sveikino dele
gaciją Suomių valdžios vardu 
ir pasdkė, kad mes turėję beda
rą praeitį, privalom turėti ir 
bendrą ateitį ir visur kur ben
drai eiti. Musų delegacijos 
pirmininkas Staugaitis, atsa
kydamas, padėkojo už reiškia
mas simpatijas ir pareiškė vil
ties, kad Suomių lietuvių ben
dravimas greit įteksiąs.

Gruodžio 18 dieną vakarą 
musų delegacija buvo pakvies
ta Suomių operon ir vakarie
nes.

KAUNAS, (Elta). — Nepati
krintomis žiniomis lenkai įsi- 
briovė Širvintų rajone į neitra- 
linę zoną, tur būt, norėdami 
gadint mums Lįefuvos Armijos 
įsikūrimo sukaktuvių šventę.



NAUJIENOS, Chicago, UI.

Paskutinės kapi
talizmo dienos
Dabar yra sunkus laikai ka

pitalizmui. Mes gyvename “pa
vojingų gadynę’V Naikinimo 
perai, kūne, kaip Marksas pasa
kė, yra užtersę kapitaiistmę si
stemų, pradeda savo nurtinų 
darbų daryti. Kapitalizmas at
sistojo piestu, žiopčioja kvapo 
neatgaudamas ir gavo mirties 
kančiose blaškosi į visas puses, 
nepaisydamas kų jis užgaus, 
raskiujmo karo metu jis iš- 
bloškė mušlaukiuos dešimtį mi- 
lionų vyrų pačiam jaunybės ža
lume ir dvidešimtį milionų ne
kariaujančių. Ateinančiame ka
re jis gal išmuš dvigubai ar tri
gubai tiek. \

Norėdami aiškiau suprasti 
tarptautinės padėties sunkumų 
ir geriau permanyti nuotykius, 

. nuvedusius į washingtoninę 
konferencijų, turime prisižiūrėti 
keliems skaitmenims.

Jungtinių Valstijų turtas ap
skaitoma 500 bilionų dolerių,’ 
kuris padaro tiek pat, kiek An
glijos, Francijos, Rusijos, Itali-I 
jos, Japonijos ir Vokietijos tur
tas paimtas drauge. Jungtinėm 
Valstijos yra taipgi didžiausia 
kredituojamoji šalis — Santar
vė skolinga Amerikai vienuolikę 
bilionų dolerių. Ir šitas turtas 
nesiliauja didėjęs, kadangj ma
šininė gamybos pažanga ir mok
slinis tesėtingumas — žmoriinė 
inžinierybė” — aukščiau išplė
tota čia, kaip kur kitur. Ame-1 
rikos darbininkas yra patvariau
sias ir sparčiausias darbininkas 
ant žemės. Jis pagamina pei 
dienų turtų 3 kartus tiek, kiek 
Anglijos darbininkas. Tode, 
darbui išplėšiamos antviršinės 
vertės kalnas auga ir auga. 1914 
m. viso, mėnesinių dalybų ir pa
lukų apštis apturima iš pramo
ninių versmių pasiekė $149,-1 
000,000. Bet po septynelių me
tų, 1921 m. pradžioj šitie pelnai 
pakilo iki $289,000,000 per mė- Į 
nęsį. Ir dar didesniam dalykų Į 
pabloginimui, tikrosios algos, va I 
dinas, algos santykyje su paki 
lustu pragyvenimo brangumu— I 

dabai’ yra tik puse to, kuo jo. 
buvo 1890 m.
Amerikos išvežamoji prekyba.

Iki kelių metų tam atgal di
džiausia šitos antviršinės vertėt

suskaitomų alginių vergų krūti
nių ir didėja skersai ir išilgai. 
Pačiai kapitalizmo bučiai yra 
pavojaus.

Susirūpinęs jis dairos į visas 
keturias pasaulio puses ir jo 
akys sustoja ant Chinijos., Chi
nija, pažadėtoji žemė! Chinija 
kapitalizmo busimasis^ rojus! 
Daugiau kajp keturi milionai 
stabmeldžių chinų civilizuoti, 
krikštyti ir mokyti vaikščioti 
oaltojo žmogaus takais! Kokia 
ten rinka kurpėms, sėjonams, 
pudrai, biblijoms, krėslams, lo
voms, laisvės kepsniams, ark
liams ir kuliamoms mašinoms, 
plėšiko įnagiams, biliardiniams 
stalams, rašomosioms inašiųpms 
ir Chas. Chaplino ūsams! jKo 
kia puiki vieta gelžkeliams vesti, 
steigti kasyklas, plieno gamy
klas, septintadienio mokyklas, 
talėjimūs, bažnyčias, kino teat
rus, paleistuvybėe namus ir Jau
nų Krikščionių Draugijos įstai
gas ! žodžiu, ten didelė šalis at- 
si dėjusi laukia, kad kas apteik
tų jų civilizacijos palaiminimais.

Japonija pirmutinė:

Bet Amerikos kapitalistas 
tuoj apsižiūrėjo, kad japonas jį 
pralenkė. Japonijos imperialis
tai pasiglemžė Chinija ir šaluti
nes šalis ir jokiais švelniais žo
džiais neįtikinsi jų paleisti. Im
tų daug sunkaus vertimo juos iš 
versti, o tas daug atsieitų, butų 
jodus ir nemalonus darbas. Ka- 
.as Visuomet nemalonus darbas.

Japonija plotu yra mažesnė 
šalis negu Californijos valstija, 
j gyventojų turi mažne šešias
dešimt milionų. Taigi ji turi 
plėstis. 1895 m. po chinų karui 
m japonais ji gavo Forniozą ir 
Piskadorines salas. Rustj ka
lis su japonais 1905 m. davė ja

ponams Porth Arthurų, atsisto- 
,imų Korėjoj, Liatungo pussaly 
r Žemutinę Sachalino salos pu
sę. Per paskutinį karų jie pa
jinė dEsin Tao ir po jo šankin
tų. šiaurinė Sachalino salos da- 
is taipgi jiems teko kaipo karo 
■robinys. Jie taipgi gerai įsi
rašę Mandžiurijoj, . Mongolijoj 
r Sibiro pamario provincijoj, 
šavo valdybose Azijos žemyne ir 
linijoj jie turi armijų iš 75,000 
/yru ir gerai išdirbta šnipybės 
dstemų; jiems pavyko žymiai 
usilpnyti ir suskaldyti chinų 
/aidžių pusiau ir yra sakoma, 
cad jie valdo Chinijų.

Amerikos kapitalistų noru bu
vo arba iškrapštyti japonus lau
kan iš Chinijos, arba padaryti 
su jais patinkamų sutartį.

W’ashingtono Konferencija.
Šaukiant konferencijų Wash- 

ingtone išsprendimui ginčo tarp 
Jungtinių Valstijų'ir Japonijos, 
suprantama, reikėjo šaukti at
stovai kittj šalių, gyvai susido
mėjusių Tolimųjų Rytų klausi
mu. Anglija turi Indiją su jos 
šiurmuliuojančiais, išbadėju
siais, maištingais milionais. 
Olandija turi Rytų Indijos su 
penkiomis dešimtimis milionų 
gyventoj^--Franci j a, franeuzų 
lndijos*Chirtiją su dvidešimt mi
lionų valdinių; Portugalija ir 
Belgija, salas ir naujokynus 
Azijoj ir Afrikoj. Kad Chinija 
turėjo būti atstovaujama, tai 
aiškus dalykas. Bet kad Vokie
tija ir Rusija nebuvo kviestos 
dalyvauti, tai tas parodo tik ka
pitalistinių imperialistų proto 
siaurumų.

Tegul nusiginkluoja. Ateinan
tysis karas, jei jis ateis, nebus 
vedamas karo laivais; jis bus 
vedamas submarinais, čropla- 
nais ir nuodingomis dujomis. 
Nei vienas nenori išsižadėti šitų 
ginklų. Nei Anglija, nors jai 
baisu, kad, jos kaimynams prisi- 
k liras per daug milžinų submari- 
nų, jos didžiuliai drėdnotai pri? 
sieitų padėti į muziejus ateinan
čioms kartoms gėrėtis. \Kas d(|l 
apsiginklavimo sausumoj, tai, 
Briandųj pasakius, kad Franci- 
ja reikalaujanti armijos iš mili- 
ono vyrų Europai suvaldyti, vi
siku tuo sutiko. Tolimųjų Ry
tų Konferencija, matomai, prisi
šliejo prie senojo rėžimo išmin
ties: “tas paims, kas turės galy
bę ir tas valdis, kas įstengi.”

Jei Washingtono konferencija 
neišeis tripartine sutartimi tarp 
Jung. Valstijų, Anglijos ir Japo
nijos suviUarpiniam Chinijos iš 
naudojimui, tai kitas pasaulinis 
karas bus neišvengiamas, jei...

Jei visų šalilj darbininkai ne
susiorganizuos ir neleis savo po
nams aiškiai suprasti, kad jie 
neleis daugiau save paversti į 
mėsa kanuolėms dabartinės ne
teisingos ir puolančios visuome
nės tvarkos palaikymui ir pelnų 
ugdinimui plėšikiškų kapitalisti
nių imperialistų gaujai. — II. 
Van Dorn.

Amerikiečiai sveiki 
vaikai..

mokintis. Jie žiuri į viską pro

vaka- 
dide- 

šokra-

Man bevažinėjant po 
rus, buvo vienas ' tikrai 
bis įvykis, — pamatinis 
svaidis beizbolė. Pravažiuo
jant pro Springfieldų 5000 žmo
nių buvo apstojusių užrašų len
tą. Prie muši kilo buvo Babe 
Ruth. Jam einant minia krio
kė daugiau, negu ji kriokia dėl 
visos ekonominės padėties. 
(Tai yra aršiausio šalies ne
darbo centras).*Mums bevažiuo
jant per Naująją Meksiką trau
kinys sustojo ties maža stote
le ir konduktorius 
musų vagoną sūri.) 
eilei pasibaigus lajmesys 3 priėš 
0”. Man pirmą /kartą teko iš
girsti konduktorių pareiškiant 
ką daugiau kaip sekamą sto-

šokraafvaidį ir Mares PickforĄ*., 
ės vaizdelius. Jie turi aštųo- 
niamiečio vaiko domesį ir už- 
sikarščiavimų. Buvusia karei
vis yra vaikas, kuris budina 
visas Jungtines Valstijas.

Kaip man rodos, šalis yra
pilna vaikinės ir inergaitinės 
įžvalgos, užsidegimo ir idealy- 
bės. ,Mums reikia tik pradžios 
mokyklos organizuoti.

— Scott Nearing.

Didelis BaliuS
I
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K. GUGIS ’
ADVOKATAS
Miesto ofisas r

127 N. Dearborn SU Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
1323 So. Halsted SL

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarrirJni ir 
ketvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

įbėgęs į
“Trečiai

Tarp žaismių jie skaitai 
laikraščius, užbaigdami skaity
mų karikatūromis “Mult and 
Jeff”, “Bringing up Father” ir- 
tt.; jie nueina pamatyti Čarlį 
Chapliną su W. S. Hariu; vi
same tame nėra nieko tokio, 
kas butų sugedusio, ar nesvei
ko. Rodomieji vaizdeliai šva
rus, pilni fizinės atletinės jie- 
gos, dora užpulta paima vir
šų, o viduriniai vakarai žavin
gi. Bet visame tame nėra nie
ko to, kuo nesigerėtų aštuonių 
metų Vaikas, šalis yra sveika, 
tvirta, normali, kūdikiška. Jei 
mes nuvyksiu! į Europą, tai 
pajusim tė’m sugedimą, nyki
mą, griuvimą; Meksikoj išvy
sim badą ir fizines sunkeny
bes; Amerikoj jaunybes gyvu
mas, energija, idealybė. \Mcs 
reikalingi pradžios mokyklos. 
Apie amerikiečius yra kalba
ma kaipo apie neišmintingus 
suaugusius žmones. Jie nėra 
neišmintingi; jie yra sveiki 
vaikai. Mes nebandom mokin
ti mažo 
vadinam 
kad jis 
žmonės

vaiko algebros ir nc-

neišnioksta. Amerikos 
tik pradeda abėcėles

SU PERSTATYMU 
rengiamas

DR-STĖS AUŠROJ VA)<TŲ VYRŲ IR MOTERŲ

SUBATOJ*, SAUSIO-JANUARY 14, 1922 
t

M. Meldažio Svetainėje
2242-44 West 2Šrd Place,

Svetaine atsidarys 7:30 vai. vak. Programas prasidės lygiai 8 vai. vaje.

Scenoje statoma labai puikią dramą 3-jų aktų

“Lizdas Naminio Liūto”

ĘUROPEAN įMERICAH RUREAU
FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved. 
Uej’iausih siuntimas pinigų, 

laivakortės, -pašportai ir t.t. 
NOI’AKIJUSAS

Ueal Išstatė, l*askolos, 
Insiirinai ir i.t,

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

Valandos; 9 iki 6 kasdiena.
Vakarais: U(ar.. Ket. ir Sub. iki 9 vakare 

N<d.: iki 3 po pietų.

Didelį Ir Iškilmingą
šeimynišką Vakarą

Rengia

JAUNIMAS BAŽNYČIOS APGYNĖJŲ 
Subatoj, Sausio 14 d., 1922, Bažnytinėje svetaįpėj 

3503 S. Union Avc.
_ Pradžia 7:30

Vakaras bus su programų: dainos, deki cm ac i jos prakalbos ir t.t., 
šokiai ir vakarienė. i

Lietuviai ir lietuvaitės, kviečiami atsilankyti į šį vakarą kuo 
skaitlingiausiai, nes šis vakaras turtingai papuoštas. Valgių gamin
tojai tam vakarui specialistai. Muzika prisirengė naujausius ir gra
žiausius grajus — žodžiu pirmas tos rųšies vaKaras. Po vakarienei 
šokiai, i Kviečia KOMITETAS.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
STREET

Tel. Kedzie 8902

8514-16 Roosevclt Rd. 
Arti St. Loais Ave^

CHICAGO. ILL/

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St„ kerti Leaviti 8L 
Telephone Canal 2552.

Valandos i 4 Ud 6 po piet, ir nae 
7 iki 9 vakare.

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius, 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
tiaus ant lengvų iilygų.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

19 80. U Šalie St. Rooas B24
Tel. Central 6398

Vak.t 812 W. 83rd St, CKeagn
Tai. Yards 4681. 1

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Rector Bailding 

79 West Monroe Street, CfeicagOb 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Tardė 1915. Va!.: 6 iki 9 vak.

. ........................... ............
Tel. Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAL 
Lietuvis Advokatas

Kambaris 806, Home Bank Bldg 
j K am p. Milwaukee ir Ashland Avės 
i Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

dalis buvo panaudojama pramo
nių plėtimui, . šalies gamtinių 
tų naudojimui. Bet dabar di 
džiuma gamyklų, kasyklų, dirb 
tuvių, dirbyklų, miestų, gelžke* 
lių, kanalų, vieškelių ir 11., ku 
riuos su nauda šalis gali panau
doti, yra patiekti. Toji įdėjy 
bos dirva žymiai sumažėjo.

Todėl nuo šito šimtmečio pra 
džios vis daugiau domės pradėki 
kreipti į užsienio rinkas. 1910 
m. iš Jungtinių Valstijų išvežta 
į svetimas šališ daiktų už- $2,- 
800,000,000, kas padaro 9.9% 
visos Jung. Valst. naminės pre
kybos. 1919 m. išvežimai paki 
lo iki $11,900,000,000, padaram 
čių 19.3% naminės prekybos. 
Dabar, jei musų išvežamoji pre
kyba butų kilusi šita proporcija 
ta nckurį laiką dalykai butų ga
lėję eiti sklandžiai. Bet Euro
pa susibankrutijo, arba stovi ar
ti susibankratijimo dcl pasauli
nio karo ir Amerikos išvežimai 
nuo $751,000,000 spalių mėnesį, 
1920 m. nuslydo iki $235,000,- 
000 rugsėjo mėnesį, 1921. m.

IšparduodamE
EXTRA SPECIALeMIS KAINOMIS 

Čeverykus, marškinius, apatiniu^ blanketus, kalio
šus

Parduodame už žemiausias kainas
, Atšaukti apatiniai, labai geri buvo $1.00. Da- 39c 
bar. 6 kostumenui.
4 saktys armijos atšauktos 75c
O. D. brand nauji marškiniai vertės $4.50. $2.50 
Dabar \
Užklodalai atšaukti vertas $2.00. Dabar 
Armijos naujos megsto jersey pirštinės 
Nauji sveteriai, verti $3.00. Dabar
1/2 svaro puikaus čokolado; 19c kenas, 2 kenai kos- 
tumeriui
Šimtai kitokių dalykų numuštomis kainomis.

Dvi Krautuvės
1658 Blue Island Avė., 4 durys į šiauri

4330 S. Ashland Ay^.

75c
12'/2C

$1.35

ius nuo 18os g.

Bridgeporto
Lietuviams

• i t

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearbora St. 
Randolpb 3899

MAURICE J. GOLAN
Rra. 1102 S. Ashland Blvd.

Seeley 8670
„Z

Chinija — Pažadėtoji žemė.
Dabar šitų skaitmenų šviesoje 

pasižiūrėkim į nelemtų Ameri
kos kapitalisto padėtį. Jam 
gręsia didelis pavojus užtrokšti 
po sunkumu to aukso, kurį nu
žemintos darbininkiškosios bi
tės tokiu stropumu jam krauna 
Pramoninės plėtotės ir užsienio 
prekybos takumas mažne visai 
užtvenktas, o aukso upė teka vis 
platesne srove. Jau dabar šeši 
milionai vyrų ir moterų yra be 
darbo ir gamybos ratai tukstan 
čiuose dirbtuvių stovi tyliai blo
gų reikšdami. Nesitenkinimo, 
maišto murmesys veržias iš ne-

[ Milda Teatras
SPECIALIAI SPEKTAKLIAI SVENTEMS!

Aukštos klasos vodeviliai, nauji kasdieną! 
Photo dramos, Photo komedijos ir kitos 
Invairenybės naujos kasdienai
Kainos: Subatomis, Nedėliomis ir šventadieniais:
Balkonas 20 centų, Apačioj 30 centų
Paprastais vakarais: Balkonas 17 centų, apačioj 28 centai.

SUTIKIMUI NAUJU METU:
VIDURNAKTIES SPEKTAKLIAI (Nuo 11 iki 1 vai.) 
įžanga Balkonas 35 centai, Apačioj 50 centų.

Čhicagos lietuviams pasidarė taip kaip 
duona, be kurios negalima apseiti. - U
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.

, Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Natijienų o*^su 
ir Naujiėnų Pinigų Siuntimo skyrium visokiausiuose 
reikaluose, Naujienos įsteigė savo šaką ant Bridgeporto.
Naujienų Pinigų Siuntimas Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio, rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini- 
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, neš 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilną atsargos 

’ . užtikrinimą.

Ateikite!
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą rupestį^am padeda.

NAUJIENO
Bridgeporto Skyrius j

3210 So. Halsted Street I
avį ę BB

Telefonas Boulevard 9663

I
' Valandos: kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 9 vai. vakare, ||

, nedeldieniaisr nuo 10 vai. ryto iki 2 vai.'po piet.
» • 1
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'Kone Boulevard 6801
ANTANAS GREDUSKA

Generalia
Kontraktorbof Ir 

badavotojas.
Budavojame Ir tataoma.

i401 W. 47th St, Chicago

PUSE KAINOS
' Išpardavimas

Vyrams ir vaikinams siutai ir over- 
kotai $20, $25 ir $30, dabar po $10, 
$12.50 ir $15.

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

kų vaikinams ir vaikams siutų, over- 
kotų, Mackinaws, rainkotų ir kelinių 
už pusę originalės kainos. Taipgi, 
trunku ir siutkeisių.

Tamistos pinigų vertė, arba pinigai 
grąžinami.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Nedaili 
6 vak.

įsteigta 1992
S. GORDON,

• 1415 So. Halsted St

Fine for Lumbago <
Mustcrolc tlolvcs pain away en<4. 

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

It io a clcan, vvhite ointment, made 
wlth oil of mustard. čet Mustcrolc 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hos~ ' d size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTER

SKAITYKIT IR PLATTljlOT
“NAUJIENOS“
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KORESPONDENCIJOS
*

mirtys; 1919 m.
EAST LANSING, Midi.

Illja Tolstoj apie Bolševizmą.

Pereitą trečiadienį, sausio 4, 
d., Michigano Agrikultūros ko
legijos auditorijos salėj buvo 
prakalbos. Kalbėjo grafas III- 
ja Tolstoj, sunūs paskelbusio, 
jau mirusio, Rusų rašytojo 

•)Leono Tolstojaus. Žmonių pa
klausyti prisirinko kupiąa sa-

Yorko mieste. Bolševikams pa
ėmus šalies valdymą j savo 
rankas produkcija nupuolė nuo 
8 iki {JO kartų, 'lai reiškia, jei 
prieš karą visas proletariatas 
dirbo aštuonias valandas die
noj, dabar dirba tik vieną vai., 
kur produkcija sumažėjo as
tuoniais kartais, arba šešioli
ka minutų dienoj ten? kur pro
dukcija nupuolė 30 kartų. 
Normaliu laiku tarp Maskvos 
ir Petrogrado kasdien keliau
davo šimtas traukinių; šiandie 
tik vilias ar trys savaitėj. Bet

> viskas. Dažnai trau
kiniai sustoja vidurkely— pri- 

_ „ __________ , Tuomet komisa- 
i kuo I rai siunčia visus pasažierius sU

“šiandie Rusuose mirties nor
ma nesvietiškai aukšta, 6 gi
mimu — žema. 1917 m. ant 
kiekvieno tūkstančio gyventojų 
buvo
jau buvo 75 mirtys nuo tūk
stančio. Normaliu laiku gimi
mu norma sieke 39 ant kiek
vieno tūkstančio; gi dabar 
gimsta tik 13 nuo tūkstančio. 
1920 m. mirimų skaičius ly
ginosi 285% gimimų skaičiaus. 
Jau dabar miestai netęko 43% 
savo gyventojų”. x

Tolstoj tiki, kad bolševikų 
dienos esą suskaitytos, nes prieš 
juos stovį apie 90% šalies gy
ventojų. Pasak jo, prie tokių

SLA. II. Apskričio 
konferencija

Konferencija įvyko 25 dieną 
gruodžio. 1921 m. Brolių Stru
milų svetainėje, Rosclandc, 
III.

Susii’’nkimą atidarė pirm. 
Pctraitienė; mandatų komisi- 
jon pąskyrč B. Barniškį ir S. 
Labanauską.

2. Delegatų atsilankė 34 nuo 
8 kuopų/ Neturėjo mandatų 
36, 129 ir 289 kuopos; jiems 
suteikta sprendžiamas balsas.

išrinkta
komisi-

Profesorius ,Walter French, 
švietimo departamento galva, 
pristatydamas kalbėtoją trum- j tai dar ne 
pai pabrėžė, kad “mes ameri- ’ I..................d--
kiečiai visai mažai pažįstame trūksta kuro. 
Rusiją, tą didžiulę, visa 
turtingą valstybę, kuri ankš
čiau ar vėliau susitvarkys ir 
jnidės mums išrišti keblias eko
nominio gyvenimo problemas”.

Įžanginėj kalboj Tolstoj

pjūklais ir kirviais j mišką, mal 
ką kirsti. Kiekvienas pasažie

kuriomis pakuria garvežį, ir 
tada, žinoma, keliaujama to
limi. Pavažiavus galą trauki
nis vėl sustoja; ir vėl einama 
maikij kirsti”.

“Pragyvenimas Rusuose da
bar nesvietiškai brangus: juo
dos duonos svaras 5000 rub
lių, baltos — 8000 rublių, 
siūlų špulikė 3000 rublių. Pra
gyventi miestuose* reikia daug 

Taigi bolševikai dau- 
ir užsiima pinigų dir- 

vi-jbimu. Spaustuvės lik dirba*ir 
neskaitlingos. Nei Rusijos dirba pinigus. Sustoja tik tuo- 

kai popieros pritrūksta, 
šalies gyven-': Popiera brangesnė negu pini- 

dabartinę 1 gai. Rolševikai pridirbo ne- 
1918 in. 

jiė išleido 31 bilionus rublių, 
161 bilionus rub- 

ir lių, 1920 m. — 950 bilionus 
— •rublių; dabar jie išleidžia kas- 

apie 11 bilioąų, rublių. 
Kokia to viso pasekmė?

caro žmonės 
tamsi, prietarin-'mi pirkti maisto pinigus 

į davos kišeniuj, o nupirktą 
šią —■ krepšiuose; gi dabar 
ž nonės neša pinigus krepšiuo
se, o maistą kišeniuosc.” 

Tolstoj parodė publikai bol
ševikų pinigus (popierinius). 
Popiergalis spalvuotas, apie 
p isę Amerikos dolerinės didu
mo, turįs 2(X)0 rublių vertes. 
Ant to popiergalio ^parašyta 

! S('ptynioni kalbom — angliš- 
k ii, rusiškai, prancūziškai, ita- 

i liškai, vokiškai, turkiškai ir 
| chiniškai —? “Visų šalių pro
letariatai vienykitės.”

riją ir Rusijos liaudies kruvi
lais vės. Svar- 
dalis buvo jo 
yra bolševikai

blausia kalbos
aiškinimas, kas
bei kpmimfetai, prie ko jie pr;
vedę šalį ir kokia ateitis lau-

‘‘Rusijos liaudis, — sakė Tol
stoj — susideda iš inteligen- j pinigų, 
tijos ir kaimiečių. Proletaria- ginusiai 
tas ir vidurinė klasės yra 
sai 
inteligentija nei kaimiečiai, ku- r.iet, 
rie sudaro 85% 
tojų, neatsako už 
bolševistinę revoliuciją, už boL ( svietiškai daug pinigų, 
ševikų piktadarybes. Ta 
liucija yra vedama ir 
neskaitlingo proletariato 
smulkutės vidurinės klasiu 
mažiausios mažumos Rusų gy-J 
ventojų. Dalis proletariato, re
miančio bolševizmą, ‘yra . visai i kokia: Prie 
neskaitlinga 
ga žmonių grupė 

bolševikai ir bol
ševizmas? — klausia kalbėto-_ 
jas?1 i— Kad tai supratus aš pri-. 
vedu jums garsiausio bolševi-’ 
kų vado ir bolševizmo teore
tiko Lenino žodžius. Leninas 
sako, kad kiekvienas 100 bol
ševikų susideda iš 60 kvailių

revo
remiama ' k.) 19 m.

štai 
cida- 
n oš
inai-

| neišvengiamas, ir tai visai ar
timoj ateity. Baigdamas* savo 
kalbą Tolstoj pasakė: “Aš esu 
priešingas visiems karams, 
kiekvienai Jpėkos prievartai; 
aš tikiu kad 'Tautų Sąjunga 
neišgelbės Į/asaulio, nesuteiks 
žmonijai taikos, nes ji yra pa
remta imt spėkos, ant ginklų, 
ant armijų; nė dabartine tal
kininkų politika, nei bolševikų 
politika negali išgelbėti ir ne
išgelbės Rusijos. Vienintelis 
Rusijos ir jos liaudies išgany
mas vra'-sušaukimas visos Ru
sijos liaudies steigiamojo susi
rinkimo, kurio uždavinys bus 
padėti tvirtus laisvės ir demo- 
k ra lybės pamatus busiančiai 
Rusijos valstybei. Visos tautos 
bei valstybėlės, kurios atskilo 
nuo Rusijos, išskyrus Lenkiją 
ir Finlendiją, bus vėl prijung
tos: bus sutverta didelė, tvir
ta ir deniokratinga Konfede
racija Rusijos ir atsiskyrusių 
nuo jos tautų. Tai tokia yra 
mano tėvynės ateitis. Ji visai 
nebetoli. Galutina taika įvyks 
tiktai tuomet, kai visos šalys, 
visos pasaulio "tautos 
kins savo skirtumus 
jungs į vieną didelę

< viso pasaulio tautų 
gą”.

3. Tvarkos vedėju 
D./Sbatkus; spaudos 
jujii P. Kisielius, F. šlenis ir M. 
Bhcevičius. \/

Iš valdybos raporto paaiš
kėjo, kad iš 16 kp. šioje apy
linkėje lik 10 tepriklauso į 
Apskritį. Finansų knygos ir 
rasytės pagamintos, bet peržiū
rėjimo knygų raportas 
.$10.00 dauginus negu 
Haus raportas.

Išrinkta dar komisija 
rinimui.

5. Rengimo pramogų
sija pranešė, kad dėl Prieglau
dos namo automobiliaus laimė
jimas atidėtas iki 1 d. gegužio 
1922 m., o apskr. naudai vaka 
ras įvyks 19 d. vasario 1922 
Strumilo svet., 107 gat. Rose- 
land, III.

6. Knygų Lietuvon siuntimo 
komisija pranešė, jog knygas

rado 
kasie-

komi-

"IIIINilIlIlIlIlIlOIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIN

vra

tvirkėlių, razbaininkų ir

imant, bolševikai susideda iš 
* dviejų grupių žmonių: vadu 

ir minios.
teisingi

Kaikurie vadu vra 
nuoširdus, idealistai; 

kaikurie fanatikai, nesąžiningų 
valkatos ir k. Minios — tai že
miausia Rusų liaudies ^‘lemen
tas. , Kaimuose nėra bolševikų 
nei bolševizmo. Kaimiečiai ne
apkenčia bolševikų. Jų vienin
telis troškimas vra žemė, k u- 

V v
rios jie gavo sugriuvus caro 
režimui. Bolševikai nedavė kai
miečiams žemės; jie tik leido i 
jiems ją pasilaikyti. Kaimiečiai I 
jau buvo paėmę žemę iš dva
rininkų, kuomet
vizmo perversmas”.

Toliau Tolstoj papasakojo, 
kad Rusijos liaudis nesvietiškai 
greitai nyksta, miršta nuo ba
do ir nepakenčiamų sąlygų.

įvyko b’olše-

Prie ko bolševikai privedė 
Tolstoj.j , Rusiją?” — klausia

“Prieš karą visoj Rusijoj 
buvo industrinio proletariato 
nedaugiau kaip vienam New

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

vidurius ir trynimui 
POLO

APOMENTDL
STIPRI ALCBOLIN® SMETONA 

taip stebėtinai veikia, kad urnai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovargio muskulų, sustingimą 
sąnarių girkštelėjimo skausmą, strė
nų die ‘ 
vartojo _  . . _
nio nėra. Todėl, vartoki* ir jus, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
65c. Nueikdt iiąndien pas savo vais
tininką ir prašykit Poio Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums prisiunčiant 
pinigus iškalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė.

‘ Chicago, III. į

ieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
>jo ji. — sako, kad nieko geres-

sutai- 
ir susi- 
šeimyną

sąjun-

kulbe tiPabaigus Tolstojui 
būrys žmonių apstojo 
sišnekėjime aš pasisakiau esąs 
iš Lietuvos. “Vadinasi, mes vi
sai artimi kaimynai”, tarė jis.

“Lietuva irgi labai nuken
tėjo ’ nuo bolševikų. Man teko 
apsilankyt Lietuvoj. Ateity mes 
ir vėl susijungsime”.

— A. Dvylis.

DR. A. MONTVID 
Lieto vis Gydytoja* ir Cbirvrgas 

26 Kast Washingtoo 8a. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryvo.

Telephone Central 8362 
1824 Wabanaia Avė.

Valandosi nuo 6 Ud 8 vakar* 
Roddeucijos tel. Kedzia 7716

Nelaikyk pinigų namuose 
arba užkayojęs kur jokios naudos neatneša ir dar pi
nigai gali’prapulti, bet atnešk juos į šį valstijinį 
Banką ir padėk ant bankinės knygutės ir tegulu pini
gai dirba naudą dėl jūsų augdami. Mes pridėdami 
3-.Čią nuošimtį mokėdami du sykiu į metus: Sausio 
pirmą dieną ir Liepos pirmą dieną.

Chicagos mustas laiko pinigus musy banke
PINIGAI PADĖTI Į MUSŲ BANKĄ 

prieš 15-tą dieną Sausio, arba už kitų bankų bankinę 
knygutę mes mokėsim 3-čią nuošimtį už kiekvieną 
dolerį padėtą taip pat, kaip ir pinigai padėti į musų 
banką Sausio pirmą dieną.
NORĖDAMI PARTRAUKTI PINIGUS Iš KITŲ

BANKŲ
arba kitų mieštų, kur tik jie bus; atnešk jūsų banki
nę knygutę ir partrauksime pinigus ir padėsime į 
musų banką ir mes išduosime musų bankine kyngutę 
ir mokėsime jums 3-čią nuošimtį už kiekvieną dolerį 
padėtą į musų banką.

PINIGAI f LIETUVĄ per LIETUVOSlPREKY- 
BOS ir PRAMONĖS BANKAS imusų korėsponden- 
tas Lietvoje, kur turi skyrius visose dalyse Lietuvos. 
Musų draftus ir money orderius gauna pilnoj sumoj 
taip, kaip yra išsiųsti per musų banką, pilnoj sumoj.

Siųskite Doleriais arba Auksinai mes visaip pri- 
statom.

Mes parduodam Vokiškas Markes ir Rusiškus 
Rublius. Visuose reikaluose kreipkitės į musų Banką

Kimbark State Bank
10758 Michigan Avė. (Kapmas 108-tos gatvės 

Chicago, III.
Banka atdara subatoj visą dieną nuo 9 ryto iki 8:30 

vakare. J. C. Astrauskas, Cashier.

rinkti pradėjusi.
7. Org. pranešė, kad marš

rutas dar nesurengta, bet norį 
surengti dvejas prakalbas su
tvėrimui naujų kuopų, vienos 
apie Argo, III., antrosvapie 57 
gatvę Chicag&je. Sumanymas 
užgirtas.

8. Išnešta papeikimas 191 
kp. už leidimą kp. vardu pro
vokuoti SLA. II apskritį ir ne- 
kurias kuopas.

9. Sekantiems metams išrin
kta valdyba sekamai: pirm. I). 
Shatkus iš 139 kp., pagelb. F. 
šlenis^iš 289 kp., sąkr. P. Pet
ronis iš 139 kp., ižd. P. Kisie
lius iš 139 kp., org. B. Rainiš
kis iš 63 kuopos.

10. Sekanti konf. niltarta 
laikyti 18 gatvės apylinkėje.

11. Abelnas įspūdis iš konfe
rencijos yra, kad SLA. II aps
kričio kairesnysis sparnas visur 
ima viršų; antra, kad labai ne
gražus pasielgimas trukšmą 
kelti (tas įvyko kaip kairesni 
delegatai kalbėjo), kada kitas

čios daug narių nesistengia už 
visus užsimokėti ir atstovauja 
nė kp. narius kiek ji turi bet 
nikelius, kiek užmokėta, 
daug narių suvirš nemoka.

Papeikimo Rezoliucija 
SLA. 194 kuopai.

Mes, SLA. II apskričio dele
gatai, konferencijoje 25 dieną 
gruodžio 1921, apsavrstę ra
dom, kad koresp. tilpusi Tėvy-

už

nėję num. 47 SLA. 194 kp. var
du yra neteisinga ir provokuo
janti apskr. ir kuopas ir kadan 
gi lig šiolai SLA. 194 kp. jos 
neatšaukė, todėl mes išnešamo 
papeikimą 194 kuopai už leidi
mą naudoti kp. vardo blogiems 
tikslams. »

komisija: 
Bacevičius, 
Kisielius, 

Fr. Slėnis.

M.

PATRIOTIZMAS
Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis
, I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis—

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA. x

o

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUšERKA

8101 S. Halsted StM kampas 81 got. 
Viename name su Dr. Monkevičium. 

Tai. Boulovard 9708
Baigusi Akn- 
ierijo* kolegi 
Ją; Ilgai prak
tikavusi Peno 
silvanijos ho« 
pitalisa. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duc 
da rodą viso- 
kiose ligose ir 
kitokiuose rel 
kaluoso mo
terims ir mer
ginoms.

KRUPAS
Krupo baisus smaugiantis kosuliu 

užeina pačiame vidurnaktyj be jokio 
perspėjimo ir pasigailėjimo. Glcssco 
prašalins krupą į 15 ininutų be vėmi
mo. Užlaiko kvėpavimo pereinamas 
vietas ir išmeta gličiąją nvedegą iš 
visos sistemos. Pasirūpinkit Glessco 
butelį šiandie, gaunamą visose vais
tinėse — 50c. butelis, bet kaip galit 
pamieruot dalyko vertę, kuris gali iš-

I gelbėti gyvastį?

DR. A. R. BLUMENTHAL
Akiu Specialistas 

4649 S. Ashland Are.
Kampas 47t> Si.

Dienom*, 9 ryto iki 9 ypk.

.Net. 10 iki 12 pietį.

Te!. Boulevari 9417 
S»— N IBIU , .....

Galite Pigiau
Atlikti su

Gasu '
Pastovumas ekonomiškų aplinkybių pigume 

kuro yra faktorium išlaukinio svarbumo. 
Tas yra butinu reikalu geresniam gyvenimui. 

Maistas ir prieglauda . yra svarbiausi žmogaus 
reikalavimai, bet yra bevertingu neturėti kuro 
valgiui virti, šilumai ir šviesai, f'

Gasas yra pigus kuras
Palyti visus meter’ių skaitytojus nuo 1 d. vasa
rio 1922 m. ir po pirmai, Chicago turės naujas ir 
žemesnes kainas už gasą. Šis paaukavimas pri
sideda prie ekonomijos ■ dabartiniame laike nu
statymui pragyvenimo išlygų.“ ' *
Naujos kainos reiškia didelį nuostolį Gaso kom
panijai, bet tėmijant į faktų, kad kiekvienas iš 
700,000 musų kbstumerių gali jaustis, kad mbsų 
patarnavimas, kurį įsteigėme ir gyvuoja per me
tų periodų, bus ir ant toliaus toks, pat, be jokio 
sumažinimo. , ‘
Šiose dienose, kuomet kiekviena šeimyntnkė 
skaito iki paskučiausiam centui—GASAS pridės 
stambių dalį, kadangi pigus—švąrus—pasitikin
tis.

GASAS virimui—kepimiu—skalbimui—prosini 
mui ir šilumai, yra pagabus naudingas ir gerai 
sukontroliuot. Kuomet vartojate GASĄ, jo regu
liavimas pačiam priklauso, ir umus kontroliavi
mas. Nenustosit nieko jo spėkoj; jus užmokėsit, 
kiek išdeginsit.
GASO PATARNAVIMAS industrijoj vartojimui, 
užtikrina pagabumų dirbtuvei kuras pristatoma 
prie pečiaus be jokių lėšų sukasimui ar supylimui. 
Gaso patarnavimas yra užtikrinta atsakomybė or
ganizacijos, kad jūsų industriališki gaso reikala
vimai bus imami atidon—visuomet—ir visur.
GASAS be kurio negali apseiti moderniškame gy
venime. Stiprumu aprūpintas. . Jo ekonomišku
mas leidžia kiekvienam

Galite Geriau Atlikti Su Gasu

The Peoples Gas Light & Coke Co.
122 S. Michigan Avė., Tel.: Wabash 6000.

DR. YU$U
1900 So. Halstcd St.

*Td. Caul 2118
Ofh» yalando»i nae 11 ryta Dd 

8 vakare.
4U«ld«»rlja: 2811 W. 81 

Tel. Prospect 8466
------ -----------  -- -- - .yp

Ofiso Tel. BlvčL 7820 
Pranešimas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą j 

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

6:30 iki 8:30. Ned.: 10:30 iki 
12:00 dieną. >

Nam.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayette 263

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

l Moteriškų ir Vyrišką. 
Taipgi Chroniškų Ligą.
OFISO VALANDOS*

Nue 10 ryto iki 8 po pietą, 5—7 
vakare, Nedėlionvis ouo 10 —

2 po piet.
Telephone Yards 687

CanaJ 267
Naktinis Tel. Ganai 9119
DR. P. Z. ZALATORIS
•TINTOMS IB CHIRŲRHA8

Kampas

Td, Boulevard 21GQ ’
Dr.A.J.KARALIUS 

Gydytojai U ęhlrurvM 
yĄLANDOS; »— 1$ ryta 

B—I vakaro.
B>9I So, Morgai Straet, 

Chleaffa, UI.
‘m T-imi II- — - HJ. iiiwmi

yaniias, senas ir paalaptin-

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TatopbsM Yftrda 1682

DR. J. KULIS

Talaphona Van Buran 294
BML 1119 Indapaadenca Blvd. Ghiear*

DR. A. A. ROTH
RBSA8 •YDTTOJA8 ir CHIRURGAS 

SMMfaitetMt Moterilką. Vyriiku 
Valką Ir vfaą ehronliką Hn

Oflatni 8H4 So. Baltted fft. CMcaga
Talaphona Drovar 9698 

Valandas: 10—11 ryto; 2—8 pa plot, 
7—8 yak. MadlUomia 10—12 rttaaą
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1739 SO. HALSTED ST.»
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Jtlephone Roosevalt 8508

437

Subscription Kates]
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicage.
|8.0U per year in Chicage.

Be. per copy,
Entered aa Second ClaM Matter 

Marcb 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., andar the net of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aadMdlenius. Leidžia Naujienų Ben
dro ▼ i, 1789 So. Halstad SL, Chicago, 
lik — Telafonaai Jiooaevalt 85t<L

Užaimokijimo Kainai 
Chloagoja — paštui

Metams j ir a n ■ i $8.00
Pusei matų ■ , ■ « , 4.50
Trims minėdama , ■ » , , 2.25
Dviem mtaeaiams M i r . » i 1.75
Vienam Doineoiui i , < 1.00

Chicagoje — per nešiotojas]
Viena kopija ■ t~i 03
Savaitei . L , 18
Minėsiu! » , , 75

Suvienytose Valstijose M Chicagoj, 
paštu:

Metams , r ■ n r i $7JX)
Pusei metų » . . I i 4.00
Trims mėnesiams , , 2.00
Dviem mėnesiams , i y 1*50 
Vienam mėnesiui , , t , ■ , y .75

Lietuvon ir kitur uisienivosefl 
(Atpiginta)

Metams .......... $8.10
l Pusei metų - - 4.50

Trims mėnesiams  2.25 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Europos 
socialistai 
stiprėja.

........... .  ■' 11 '*■ I H*

Visa kas liudija, kad Eu
ropoje jau praėjo tas laiko
tarpis, kuomet socialistų 
partijos skaldėsi ir eikvojo 
savo jiegas tarpusavinėje 
kovoje. Vokietijoje nepri
klausomieji socialdemokra
tai laiko suvažiavimų, ir vie
nas svarbiausiųjų dieno
tvarkės klausimų yra susi
vienijimas su socialdemo
kratais didžiumiečiais — ar
ba, jeigu ne pilnas susivieni
jimas, tai bent abiejų'parti
jų veikimo suderinimas.

Šveicarijoje socialdemo
kratų partija rengiasi vie
nytis su nepriklausomaisiais 
komunistais, kurie atsimetė 
nuo komunistų partijos po

i *

kurį padarė, pagal komandų 
iš Maskvos ^trečiojo interna
cionalo” šalininkai. Net lie
tuviškųjų keikūnų meiste
ris, Dėdelė, jau yra privers
tas pripažinti, kad “tenais 
yra labai stipri socialdemo
kratų partija”, o komunistų 
partija “nepalyginamaiVmen- 
kesnė” (žiur. “Laisvės” 8 
num.). Kada Franci jos so
cialistų partija skilo, tai už 
Maskvų balsavo daugiaus 
kaip trys ketvirtadaliai su
važiavimo delegatų, o šian
die jau ta “revoliucionierių” 
frakcija yra visai susmukus, 
kuomet socialdemokratinė 
partijos dalis pasidarė ątip- 
rt

Nesenai buvo žinių, kad 
pradėjo eiti silpnyn Belgijos 
socialistai; musų klerikalai 
rašė, kad paskutiniuose par
lamento rinkimuose socia
listai gavę “visai mažai” 
balsų. Bet pasirodo, kad 
tai yra netiesa. Visuoti
nuose rinkimuose socialistai, 
tiesa, prakišo keletu vietų, 
bet tuoj po to jie vėl atgavo 
du mandatu; ir dabar Belgi
jos parlamente yra 68 socia
listai atstovai.

Švedijoje gi socialistai yra 
tokia galinga partija, kad 
jiems tapo pavesta sudaryti 
ministeriu kabinėta. Sočia- v c

listas Brantingas yra mi- 
nisterių • pirmininkas ir visi 
kiti ministeriai yra socialis
tai. .» J

Šiandie smunka žemyn ir 
vis labiaus skaidosi tarp sa
vęs komunistai, kurie buVo 
užsimoję sugriauti socialis
tinį judėjimų. Keisdami su 
kiekviena oro atmaina savo 
“principus”, jie priėjo prie 
to, kad dabar jau nei patys 
nebežino, už kų stoti.

Socialistinio judėjimo at
gijimas turės neužilgio pra
sidėti ir šioje šalyje, nes ir 
čia darbininkų minjos jau 
mato, kad “ultra-revoliucio- 
nierių” idėjos yra subank- 
rutijusios.

Pirmutiniame “Tautos Bal
so” numeryje, kuris išėjo prieš 
pat Kalėdas, randame tokių ži
nutę:

“Gruodžio 22 dieną, ko- 
mendaturos įsakymu, buvo 
uždarytas ‘Lietuvių Balsas*, 
žymi dalis numerių buvo ne
pabaigta spausdinti, todėl to 
laikraščio paskutiniojo, 22-o 
numerio, daugelis skaitytojų 
nebegaus. Buv. ‘L. B.* skai
tytojams bus siuntinėjamas 
‘Tautos Balsas* *’.
‘Lietuvių Balsas” buvo lei

džiamas vietoje “Lietuvos Bal
so”, kuri valdžia taip pat už
darė.

lai ve kaip despotiškai ap- 
seina Lietuvos valdžia su (savo 
kritikais. Tai ve kam jį laiko i 
karo stovį.

Mes anaiptol nesame Smeto
nos, Voldemaro, kun. Tumo 
ir jų vienminčių pritarėjai. Ži
nome gerai, kad jie gina ne 
darbo žmonių, o buržujų rei
kalus. Bet spaudos laisve turi 
naudotis kiekvienas pilietis.

Jeigu pažangiečių laikrašty
je telpa kas nors priešinga 
Įstatymams, tai rašytojai ir lei
dėjai turi būt patraukti tieson. 
Bet uždarinėt laikraščius, ir da
gi be jokio teismo nuospren
džio, vien pagal komendanto 
įsakymų, tai yra tikriausias 
despotizmas.

Lietuvos klerikalai ir dalis 
liaudininkų (su Dr. Grinium 
priešakyje), įvesdami karo sto
vį, kuris suteikia cariška galių 
komendantams, sakė, kad to 
reikia kovai su lenkišku ir bol
ševikišku pavojum. Bet dabar 
matome, kad tai buvo melas. 
Kauno komendantas pavartojo 
savo galia prieš pažangiečių 
organą kaip lik dėlto, kad pa
starasis smerkė vąldžią dėl nu
sileidimo lenkams; o kad Vol
demaras arba Smetona butu 
bolševikai, tai tur-but nei Cbi- 
cagos “Draugas” nesakys.

kovo mėnesio sukilimo Vo-
Icietijoje. Jugoslavijoje so- 

cialistai taipgi vienijasi; 
tam tyčia išrinktai komite
tas šaukia bendrų- visų so
cialistų suvažiavimų. r

Franci jos socialistų parti
ja jau atsigriebė po skilimo,

LIETUVOS CARUKAI.

IVIusų slcui ty tojui žino, kad 
“'Lietuvių Balsas”, kurį leidžia 

p. Smetona, Voldemaras, Tu- 
r as ir k., gana aštriai kritika
vo Lietuvos valdžią dėl jos po
litikos Vilniaus klausime ir dėl 
šmugelio. Tas laikraštis tapo/ 
uždarytas, ir jo vieton yra lei
džiamas “Tautos Balsas”.

VYRIAUSYBĖS pasiaiškini
mai DEL ŠMUGELIO.

Kauno “Socialdemokratas” 
rašo:

“Gruodžio 16 dieną dr. 
Grinius atsakinėjo j social
demokratų interpeliaciją dėl 
spekuliacijos valstybinėse 

įstaigose. Dr. Griniui teko 
aiškinti ir teisinti tai, ką yra 
pridirbusi Užsienių M-ja ar
ba ir paprasti spekuliantai 

, su jos pagalba. Nabagas dr. 
Grinius: nešėjo, nepjovė, o 
teko vežti nesmagus, nes ne
švarus vežimas.

“Dr. Grinius patvirtino, 
kad Jonišky sulaikytuose va
gonuose rasta apie 10 tuksk 
kilo sacharino (Įjrutto) , 4
kilo kokaino, moterim ko- 

jinesj sagutės, kabliukai, 
bonkos su svaiginamais gėri
mais ir kitokia galanterija. 
Kieno tas turtas ir kokiuo 
budu ji,s atsidūrė vagonuose 
Sif valstybinėmis plombo
mis?

“Užsienio M-jos atstovai 
bent tiek buvo padorus, kad 
nei vienas jų neatėjo Sei
man. Bet jie atsiuntė savo 
‘paaiškinimą*. Jš to paaiški
nimo seka, kad šmugelį varė
diplomatinis Užs. M-jos kur* 
Joris Mclikovskis, sutaręs vi
sų dalykų su Avižonio Mask
voje,' b pati Užsienių M-ja 
visoj toj istorijoj' laikė, kal
bant diplomatiniai, šiuugel- 
ninkam ‘palankų neilralitc- 
tą*. Ministerija dėlto buvusi 
padanki spekuliantam, kad 
tie gelbėję vyriausybę, o tuo 
ir tėvyųę iš nesmagios' pade-
ties. Mat, vyriausybė buvo 
senai pasižadėjusi padovano
ti badaujantiem Husam du 
vagonu miltų. Bet vis nete
sėjusi lo pažado išpildyti. 
T;Mclikovskis su Avižoniu 
I : ..■šovę Užsienių M-jai pa- 
gcibėti; pasižadėjo savais iš
tekliais nupirkti Rusam dor 
vaną, jei jiem bus leisią tru
putį paspekuliuoli sacharinu

Iš šilo aprašymo matyt, kad 
Lietuvos vyriausybė, stengiasi 
kiek galėdama išteisinti speku
liantus ir šmugelninkus. Bet 
beteisindama ji visgi pripaži
no, kad spekuliacija ir šmu

gelis buvo varomi, ir lai —-r 
su užsienio ministerijos (o gal 
ir kitų ministerijų) žinia ir 
pritarimu. Dabar teismo tar
dymui palieka surasti visus 
kailininkus ir nubausti.

Dar Dė| Nepaprastų Lietuvos 
Šniugelninkų

i
Aną kartą aš nupiešiau tą 

šmugelninkų organizaciją, ku
rios priešaky stovi Užsienio J 
Heilahi Minis’cris Purickis (da-l

Į Valstybes Prezidentas Stulgiu-; 
' kis, Sleig. Šeinio nariai Vai-Į 
I •kaičiai ir t. t. Vis tai yra ne 
tik žymus Lietuvos valstybes

ir kitokia galanterija. Taip ir 
buvę padaryta. Va palati
nis vyriausybes paaiškini
mas.

“Del to paaiškinimo dau
giausia teko kalbėti social
demokratam. Jų buvę nu
rodyta, kad užsienių Minis
terija, leidusi pas save šei
mininkauti spekuliantams, 

pati virsta į spekuliacijos 
įmonę. Kabinetas neša mo
ralę- atsakomybę už tai, kad 
spekuliantai purvinomis ko
jomis sutrypė valstybines 
įstaigas, o jis iki šiol nesu
gebėjo ne tik perspėti tą ne
švarią operacija, bet bent vy
riausybės garbę, daboti.

♦

“S.-d. toliau buvo nurody
ta, kad Joniškio atsitikimas, 
tai tik vienas daugelio. Už
sienio Ministerijoj yra žmo
nių, kurie organizuotai ir si- 
slematingai dalyvauja speku
liacijoj. Atstovybės Maskvoj 
ir Berline virto importo-eks
porto kontoromis. Reikia vi
sas tas purvas valyti.

“Daug ‘minkščiau’ pažiu
rėjo Į tą dalyką musų krikš
čionys. Iškarto jie buvo lin
kę net pateisinti Mclikau- 
sko, Avižonies ir Ko. ope
raciją. Tik karšiai užsipuo- 
lus socialdemokratam, griež
tesnį toną paėmė ir jie.

“S.-d. pasiūlė: be teismo 
tardymo Joniškio bylos, dar 
sudaryti ypatingą Seimo ko
misiją ištirti Užsienio M-jos, 
atstovybių Maskvoj ir Ber
line ir su jomis •surištų Įstai
gų darbuotę. Pasiūlė, kad 
valdžia tuojaus pašalintų iš 
tarnybos spckuliacijon įpai
niotus asmenis ir kad Val
stybes Kontrolė ateitu koh- * c
troli noti Užsienio M-jos siun
tinius.

“Mitsų liaudininkai, kaip 
paprastai, pasiūlė minkštes
nę formųlą, kurios nusitvė
rė ir krikščionys. Ar duos 
pakellasai dėl ‘spekuliacijos 
triukšmas kokių rezultatų, 
— paura lysini ateity.”

vyrai, bei ir pirmieji krikščio
nių-demokratų partijos vadai 
(Vaiilokaitis ir Purickis kuni
gai, Stulginskis mokinosi į ku
nigus, bet vėliau iš seminari- 
jos išstojo), lodei mes galime 
kalbėti apie krikšč.-demokratų 
partijos šmugelio organizaci- 
j<3- ?

Mano paliestieji dalykai ga
lėjo išrodyt i nepatikimi; kitas 
gal ir pasakė, kad tai bobų 
plepalai, bet šiandien tuos pa
čius dalykus kelia visai Ii 
žfnoncs, pav., prof. Voldema
ras. Tedsybė, jis tekalba apie 
vieną Purickį ir kitus kelis 
eilinius žydelius šmugelninkus, 
kurie dirbo iš vieno su Puric
kiu; Stulginskių, Vailokaičių 
jisjdar nemini: ar jis nežino, 
kad ir šitie ponuliai priklapso 
lai pačiai kompanijai, ar gal 
ir žinodamas bijo sakyti .— 
juk juodu galingu. Bet svar
bu, kad vienas stulpas jau pa
judintas, ateis tada eile ir ki
tiems.

Taigi, prof. Voldenurras 
‘Liet. Balsę” (10-XII) ttikia 
kelis faktus, kurie ro.do, Kad 
Purickis —tai jau senas šniu- 
gclninkas. “L. Bals.” rašo, kad 
nesenai Maskvon Lietuvos Pa
siuntinybės vardu atėjo Įvai
rių daiktų 3 vagonai arba apie 
2100 pūdų, bet pasiuntinybei 
tetekę vos apie 100 pūdų, o 
visi kili daiktai (i. y. apie 2000 
pūdų) išnyko sandelių prižiū
rėtojų rankose. Mat, Pasiunti
nybė turi penkis sandėlius, 
kiekvieną sandėlį prižiūri at
skiras asmuo. Kam visa tai 
taip sutvarkyta, skaityjojas da
bar gali lengvai suprasti.

Tas* pats “L. Balsas” rašo ir 
apie tai, kaip pernai melą Es
tai areštavo p. Jagomastaitę, 
pas kurią buvo rasta laiškų, 
l'oclii'ncJ y, Icacl ji I'n nie
kio siunčiama šmugelio reika

lais; kalį) į). Jagoniastaile rei
kalavusi iš Lietuvos pasiunti
nio Anglijai prispausti valsty
binę antspaudą prie jos laga
mino neatidarant čemodaniĮ, 
kaip ji grasinusi pasiuntiniui 
šiam nesutinkant jos prašymą

išpildyt, ir pagalios kaip pa
siuntinys gavęs iš Puni'ckio te
legramą i ;akan hi išpildyti vi
sur, Jagomastaitės prašymus. 
Ta:gi, tai, apie ką aš aname 
straipsny rašiau, nėra mano iš 
piršto išlaužta, bet yra gryni 
faktai - dalis jų jau išėjo vie- * 
šumon ir reik linkėti, kad ne
trukus išeitų viešumon ir vi
si kiti.

ši kartą aš derėčiau dar štai 
ką pridėti. 1020 m. pradžioj 
gyvendamas Berlyne aš stebė
jausi ir piklinauš\ kad Pasiun
tinybė (pasiuntiniu tada buvo 
Purickis) bereikalingai pinigus 
mėto siuntinėdama Suomijon, 
Švedijon, Anglijon, Austrijon 
lą pačią p. Jagomastai lę, Ože
li ir k. Reikalo nesimatė jo
kio, o tuo tarpu tos kelionės 
tokios brangios! Pikti liežu
viai pliauškė apie artimus Pu
rickio ir Jagoinastaitčs ryšius 
ir tuo aiškino jos siunti lieji
mą “valstybiniais” nnkalais. 
šiandien aišku, kad be tų “ar
timų ryšių” butą ir kitų prie
žasčių — padėta varyti šmu
gelis.

Vadinasi, yra aiškus lakias: 
Purickis ir Ko. jau senai iš
naudoja sąį^o einamąsias val
stybines pareigas didžiausiam 
šmugeliui. Jei taip yra, tai ky
la klausimas: Nejaugi apie viJ- 
sa tai nežinojo krikščionių-de
mokratų ir liaud.-demokratų 
partijų centro komitetai, del- 
ko jie nepasirūpino jau senai 
užkirsti kelią šilam žalingam 
darbui? Juk jų žmonės sėdi 
tiek Neime tiek vyriausybėj, to
dėl turi progos ir būdų suži
noti, kas žalinga dedasi, jei ne 
kuriame nors užkampy, tai 
bent pačiame Kaune, sakysim, 
nors ir toj pačioj Užsienio Rei
kalų Ministerijoj!

K.ri k ščioni ų-dcmOk rat ų tylė
jimą galima greit paaiškinti — 
perdaug jie buvo artimi šitai 
istorijai, kad ją viešumon kel
ių. Bet kodėl tylėjo liaudinin
kai? Jų Įtarti dirbus su Puric
kiu drauge negalime. Tur bū
ti, dol savo žioplumo, ar gal 
dėl nenoro pykintis su krikš- 
ckmtI i ji is iš Ltiimos, Icacl ircsu- 
griiutij koalicija. Bet lai irgi 

yra iiusidejimas: juk baudžia
mas ne lik tas, kurs vagia, bet 
ir tas, kuris matė vagiant, bet 
tylėjo.

Šiaip ar taip, bet kai kurių 
nepa p ras tųjų” šmu ge 1 nin k ų

kaltybė išėjo viešumon ir** to-
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dėl mes turime reikalauti, kad 
kailininkai, vis viena kokį “ci
ną” ir stoną” turi, butų pri
deramai nubausti. Juk jei pa
prastas žmogelis sugautas be
vežant Į Kuršą kelis pildos ru
gių yra baudžiamas keliais mė
nesiais kalėjimo, tai ar gali bū
ti paliktas nebaustas tas, ku
ris šmugeliuoja ne pūdais, bet 
tukstantimis pūdų, milijonais 
auksinų, ir tai dar išnaudoda
mas ^tam reikalui valstybines 
Įstaigas, o kartais visai jas pa
verždamas šmugelninkų konto
rai s?

Tik ar taip bus — tenka 
paabejoti. Tą abejojimą aš iš
reiškiau i” cjią karią, gi šian
dien jis dar didesnis yr?.. i> 
štai deiko.

Vyriausybės leidžiamoji “Lie
tuva” (1()-XII) rašo: “Mes esa
me Įgalioti pranešti, ‘kad du 
vagonu — vienas su miltais, 
o antras su cukrumi buvo 
siunčiami, kaip jau senai vy
riausybės pažadėta auka, ru
sų badaujantiems. Visos paska 
los apie ai rastąjį vagonuose 
Šmugelį ar kontrabandą iš pa
mato yra neteisingos.”

Taip rašo valdžios laikraštis 
po to, kai gruodžio 6 d. Sei
mas priėmė skubotą socialde
mokratų paklausimą Jonišky 
suimtojo šmugelio reikalu, po 
to, kai pats Purickis atsista
tydino, i)o to,» kai Kaune ir 
žvirbliai žinojo visa, kas de
dasi. Ko vertas jo toks žing
snis?! Tai šlykščiausias visuo-( 
menės mulkinimas, apgaudinė
jimas! Irtai dar kaip gudriai! 
Tame atšaukime kalbama apie 
du vagonu, kurie iš tikrųjų bu
vo rusams siųsti, gi Jonišky 
buvo suimti trys vagonai su 
šmugeliu. Taigi, valdžia rašy
dama, kad tuose dvejuose va
gonuose šmugelio nebuvo, ne
meluoja, bet ji tuo nori su
klaidinti visuomenę. Plačioji vi
suomenė nežino, kad be suim
tųjų trijų vagonų buvo dar 
daugiau siunčiama ir todėl tą 
atšaukimą suprato kaipo at
šaukimą socialdemokratų ir 
k.t. kalbų apie Jonišky suim
tąjį šmugelį. Vadinasi, teises 
žvilgsniu valdžios laikraštis nė
ra kaltas, o tikslas — suklai
dinti ir tuo budu nuraminti 
visuomenę pasiektas.

Taip darydavo ir caro val
džia, kada jos sėbrai atsidur
davo nesmagioj istorijoj. At
simenu, kaip virpėdavau iš pik
tumo skaitydamas tokiais at
vejais valdžios “oproverženi- 
jas”. Tokių dalykų, kurie tik
rai buvo įvykę ir kurie dauge
liui Petrapilio gyventojų, tu
rinčių reikalo su Durnos opo- 

* zicija, buvo žinomi. Pikta ir 
gaila buvo tų provincijos gy
ventojų, kurie nesant spaudos 
laisves ue/jfalejo (ihros teisyljes 
žinoti! Taip daro ir mušti “dc- 

mokratingoji” vyriausybe, ku
rios Į)riešaky stovi žmogus, kai 
kurių vadinamas (jis pats ir
gi taip save vadina) socialis
tu. Tik čia pamirštama viena 
aplinkybe: Busija buvo labai 
didelė, o Lietuva mažutė; ten 
sunku buvo žinioms privatiniu

Šimto Nuošimčių
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS ____________ >

.  ............. ............... I J. I' M ii

(Tęsinys)'

— Tu turi algą, ar ne?
1 — Taip, tas tiesa, bet...

— Jie neprapuls pas mane, — tarė Nelė, — 
ir ka<la tau prireiks jų, tai pats džiaugsiesi. Tu 
niekuomet nesutatapei nieko pats; tai yra mo
terų darbas taupyti.

Petras bandė su ja derėtis, bet tai nebuvo 
tos pačios derybos, ką su Magivne; ji žiurėjo 
į jį tokiomis tarpinančiomis akimis^kfldJ^G 
rui galva ėmė kvaisti ir jis, automatingai iš
traukęs lunką iš kišeniaus, padavė jai dvi po-

sunku jam vien vai teisintis ir rasti priežastis 
išeiti.,

— Kaip mes jo nusikratysime? — paklau
sė Petras godžiai.

— Mes turėsime pabėgti, — atsake ji; — 
kai]) tik Įvykinsime naują savo fabrikaciją...

— Dar vieną? —žioptelėjo Petras išsi
gandęs.

Mergina ėmė juoktis. — Palauk! — tarė 
ji. — Aš turiu gauti tikrųjų pinigų iš Nelsono 
Akermano šį kartą! Paskui kada žudymą įvy
kinsime, mos paspruksime ir busime aprūpin
tais visam gyvenimui. Palauk — ir nekalbėk 
man apie meilęz-dabar, nes mano galva yra 
visa užimta planais ir aš negaliu pagalvoti apie 
ką-noi’s kita. )

Taip jiedu persiskyrė ir Petras nuėjo pa
simatyti su Magivne American llousc viešint-' 
ty. “Laikykis prieš jį!” tarė Nele. Bet tai nc-

pierines. Ji nusišypsojo taip jautriai, kad jis 
išdrįso jai priminti; — žinai, Nele, tu dabar 
mano pati! /

— Taip, taip, žinoma, — atsakė ji. — Bet 
mes kokiu-nors budu turime nusikratyti Tedą 
Kroterį. Jis vis seka mane ir man begalo yra

Jūtigva buvo padalyti, nes Magivne traukė, tem
pė ir vartė jį visomis pusėmis, statė aukštyn 
kojomis ir vertė, kitą pusę, kad sužinojus kiek
vieną dalykėlį, kuris atsitiko tarp jo ir Nel
sono Akermano. Viešpatie, netikėtum, kaip ši-
tie, vyrukai laikosi įsikabinę, savo kyšių šalti
nių! Petras eilių eilėmis atkariojo ir tvirtino, 
kad jis tikrai elgėsi kaip reikiant —■ jis nesa
kė Nelsonui Akermanui nieko daugiau kaip tik 
tikrą teisybę, kurią jis papasakojo Magivnei ir

Gofei. Jis pasakęs, kad policija yra gera ir kad 
Gofės biuras be perstogės žengia tiesiog Rau
doniesiems ant uodegos.

— Ir ką jis nori, kad tu padarytum? — 
paklausė žiurkeveidis vyras.

Petras atsakė: — Jis nori tik būti tikras, 
kad jam pranešama apie visa, kas yra' svarbu 
ir jis pareikalavo iš manęs pasižadėti suteikti 
jam visas smulkiausias žinias mano surinktas 
apie sąmokslu prieš jį; žinoma, a$ pasižadėjau 
jam tai ]>arupinli.

— Ar tu matysies, su juo daugiau? — 
klausė Magivne.

— Jis nieko nesakė apie tai.
— Ar jis paėmė tavo adresą?
— Ne, aš manau, kad jis, panorėjęs ma

nęs, duos jums žinoti/ taip kaip dabar.
— (^erai, — tarė Magivne. — Ar jis da

vė tau kiek pinigų?
— Taip, — tarė Petras, — jis davė man 

du šimtus dolerių ir sakė, kad duosiąs daug 
daugiau, kad lik mes rupintumęs jam pagel
bėti. Jis sakė, kad jis nenorįs būti užmuštu; 
•jis atkartojo tą apie dvidešimts kartų. Jis dau
giau laiko pravertė bekartodamas lą, kaip ką 
kita bedarydamas. Jis serga ir yra išsigandęs 
taip, kad liko visai be galvos.

Ir taip Magivne teikėsi padėkoti Petrui už 
jo ištikimumą ir ėmėsi davinėti jam kitų įstruk-

cijų.
Raudonieji kėlė baisų lermą. Teisininkui 

Andriui pavyko gauti teismo leidimas pasima
tyti sfi areštuotaisiais vyrais ir, žinoma, kali
niai visi pasakė, kad šilą byla yra sufabrikuo
tas dalykas. Dabar Raudonieji <rengėsi siunti
nėti cirkuliarą savo draugams Raudoniesiems 
visoj šaly, prašydami tai pagarsinti ir sudėti 
pinigų kovai su fabrikacija.”

Jie Jare tą visa labai slaptai ir Magivnei 
norėjos žinoti, iš kur jie gauna pinigų. Jis no
rėjo gauti kopiją cirkuliaro, kurį jie išsiunti
nėja ir žinoti kur ir kada cirkuliarai bus pa
duoti paštai). G o fe buvo nuėjęs pasimatyti su 
pašto viršininkais ir jie žadėjo konfiskuoti cir
kuliarus ir visus sunaikinti, nedavus žinios apie 
tai Raudoniesiems.

Petras trynė delnus iš džiaugsmo, šitoks 
tai tikras darbas! Dabar lai imtasi tų krimina
listų taip, kaip Petras nurodinėdavo! žiurke- 
veidjs vyras atsiliepė, kad tai yra menkniekis, 
palyginti su luo,^'kus bus už kelių dienų. Gir
di, tik tegul Petras daro savo darbą, o jis pa
matu! Dabar buvo laikas tai padaryti, kada 
visuomenė tapo įbaidyla šituo clinaniitiniu są
mokslu. '

keliu išsiplatinti po visus kam
pus, o čia tai netaip sunku. 
Juk Kaune bevejk kasdien su
tiksi telšiečiu, raseiniečių ir t. 
t., kurie gali parvežti savo 
kampan tikrų žinių. Taigi, pas 
mus “oproverženijos” neturi 
tokios vertės, kurios jos ga
lėjo turėti Rusijoj.

Baigiu linkėdamas, kad Sei
mo opozicija, t. y. socialdemo
kratai visu griežtumu reika
lai) tų ir dėtų visas savo pa
stangas, kad neišsisuklų ne
nubausti iš šios istorijos stam
bieji kaltininkai.
22. XII. 1921.

NESPĖJO APSIDžIAt GTI.

(Bum daugiau)

Maxwello stoties policistai 
sugavo Frank Senutį ir Stan
ley Danksų, du plėšiku, dvide
šimt minutų po lo, kai juodu 
apiplėšė Paul Kayserį. Plėši
kam buvo tekę $56, bet vėliau 
teisme turėjo juos siųjrąžinti 
savininkui.
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Pėtnvčia, Sausio 13 d., 1922
daro. — V. Undaras.

(Nemalonu yra dėti šitokios 
riišies raštą į laikraštį, bet

Redakcija nerado galima at
mesti jo autoriaus prašymą. 
“Naujienose“ nesenai buvo mi
nėta jo kurinių paroda. Red.)

SbltytojĮ Balsai
įl/J i irs teitas ii ame tkyriuju 
nuomones Redakcija netiisakaj

NUSISKUNDIMAS. Suviltas Delegatas Sugryžo iš
Kad ir mažai kam įdomu, 

bet visgi trumpai s parašysiu. 
Man buvo dvylika melų kai 
statė Šilalės bažnyčią. Aš labai 
indomavau to darbo procesu ■ 
kaip; , arkitėktura, oinamenti-. 
ka, skulptūra, stovylom ir ta
pyba. ' . i

Tais darbais indomaudamas

Rusijos
Bolotin, dalyvavusia R. Am. 
U::. i ...ornacionale, pasako

ja savo prityrimus.

S. Bolotin sugrįžo atgal į 
Ne\v Yorką. Jis buvo išvažia
vęs apie aštuonis mėnesius. 1)1-

1 dainių. Darbininkų gi porcijos 
Maskvoj kongreso metu tapo 
sumažintos. Mat šaly buvo ba
das ir jie negalėjo būti so
tus.

Pritrukus vielos delegatams, 
vieną rytmetį tapo apžiūrėtas

net įkyrėdavau tiems darbiniu- džiausią to laiko dalį jis pra
kalus. Vieną kartą net ir leido Rusijoj, iš kurios jis pa- 
nuišt gavau. Namie parėję s mc- J eina. Tikėdamas revoliucijos
gindavau dirbti kaip mačiau, 
nežiūrint, kad ir pirmiau lip
dydavau iš molio ir iš medžio 
isdrošdavau vaizdus, tankiau
siai kur pasislėpęs, nes namiš
kiai mano darbus sulaužyda
vo. Ant kiek man smagu būda
vo matyti tuos darbus statymo 
bažnyčios, tai ant tiek nesma
gumo man suteikdavo įspūd
žiai, kad visi amatninkai ■ tai 
buvo svetimtaučiai: rusai, vo
kiečiai ir lenkai, o lietuviai tik 
plytas ant nugaros nešė ir mo
lį minkė. Tai nuo to laiko aš 
ir užsibrėžiau sau tikslą • - 
mokintis skulptūros, manyda- 
as, kad rr lietuviai gal išmokti 
tokių darbų. 4. v

Pabaigęs Šilalės liaudies mo
kyklą išvažiavau į Petrapilį ir 
ten mpkinaus savo uždirbtomis 
lėšomis; paskiau užsieniuose — 
Francijoj, Belgijoj . ir Vokieti
joj. Praleidęs aštriausi karo 
krizį belaisvėje Vokiętijoj, po 
karo atvažiavau ir Amerikon 
pasimokinti, entuziastiškai ti
kėdamas, kad busiu kada... 
lietuviams reikalingas ir man 
atjaus. Bet patyrimas parodė 
kitaip: kad lietuviams skulptjtr- 
ros daile dar nereikalinga (jei 
bent palaukus 50 metų reikės). 
Man taipgi nereikalinga ji, nes 
su savim nieko nenusinešiu. 
Tai* kam ir gyventi, be naudos 
sau ir kitiems?

Aš esti pasirengęs kas valan
dą 'atsisveikinti su šiuo veid
mainingu pasauliu!... Ta va
landa jau arti, nes jau gana 
įgriso jausmų skundos per 20 
metų. VisvieM, aš nieko nenu
stosiu, išskiriant amžina skur
dą. Žinoma... smerks mane 
už tokį pasielgimą, net pripa
žins netobulu, ne energingu, 
bepročiu, ir taip toliau... Pa
gal lokiu išvadų, tai mulai vra 
protingesni pasaulyje, nes jie 
niekuomet saužudystės nepa-

nuveiktais darbais, Bolotinas 
nuvažiavo į Rusiją apsigyven
ti ant visados. Jo tikslu buvo 
padėti įsteigti pramonę po pro
letariato vadyba, bet apsivy
lęs jis sugrįžo atgal.

Būdamas Rusijoj Bolotinas 
buvo delegatu raudonajam 
amatinių unijų internacionale. 
Jis atstovavo New Yorko me
talo ir ųiašinų darbininkų dis- 
trikto tarybą, I. W. W.

Bolotin nuvyko Rusijon per 
Kopenhagą ir Liepoją. Petro
grade jis užtruko dešimts die
nų. Nuvykęs į Maskvą Bolo
tin kreipėsi į Liaudies darbo 
komisarą Furmana. Atvažia
vęs anksčiau negu reikia į R. 
A. F. I. kongresą, Bolotin pa
prašė darbo pramonėj. J tą 
jam Furman atsakęs, reikš
mingai nusišypsodamas, “Tu 
turi būti arba darbininku, ar 
delegatu”.

. .Bolotin pasirinko būti dele
gatu ir jį pasiuntė į R. A. U. 
I. tarybos amerikinį skyrių, 
šito skyriaus perdėtiniu buvo 
Boris Reinstein, buvusis Socia
listų dįhrbo partijos narys iš 
Buifalos, N. Y., kuris smagiai 
neapkentė I. W. W. Reinsteinui 
ėmus klausinėli pas Bolotiną 
jo pažiūrą ir instrukcijų, Ids 
jam atsakė, kad čia ne vieta 
tokiam aiškinimui ir kad jis 
savo pažiūras ir instrukcijas 
pareikšiąs konvencijoj.

Po šito Bolotino mandatas 
tapo išverstas į rusų kalbą ir 
jis tapo pasiųstas į paskirtą 
delegatams viešbutį Leux. Čia 
jam su pačia duota kambariai 
ir visokia priežiūra.

Bolotino nupasakojimas apie 
delegato gyvenimą viešbuty 
Leux yra įdomus tuonii, kad 
jis nušviečia komunistų elge
sį. Delegatams buvo duodama 
kasdien tris kartus gerai ir so
čiai pasivalgyti, 50 cigaretų į 
dieną ir du kartu į mėnesį sal

viešbutis Dresden Sovieto .aik
štėje, jo gyventojų daiktai ta
po išmesta gatvėn ir padaty-
ta vieta delegatams. Bolotinas 
sužinojo apie šitą už kelių die
nų vėliaus po savo persikėli
mui į Dresdeno viešbutį.

Nuo gegužėš mėnesio iki 
kongreso prasidėjimui delega
tams buvo rengiama visokie 
išvažiavimai į vienuolynus, tea
trus ir tt. “Bet aš nepasiten
kinau šitais išvažiavimais ir 
stengiausi pamatyti dubius 
pats , savo Bolotinas. Ir tas, 
ką jis matė, nq)atiko jam.

Mėnesiu prieš konvenciją 
Raudonojo amatinių unijų in
ternacionalo sekretorius Losov- 
aki sušaukė delegatų susirin
kimą. Buvo sakyta, kad šitas 
susirinkimas bus nefonnalis. 
Jame buvo sprendžiama ko
munistų viršenybės klausimas 
ir, priešingai pirmesniam nu
statymui, buvo padarytas pri
verstinis^ balsavimas. Jis įjuvo 
geras komunistų kontrolei. Po 
to buvo laikomi tautiniai su
sirinkimai tokiomis pat sėk
mėmis. Visur Bolotinas balsa
vęs prieš komunistų šeiminin
kavimą.

“Eidamas, j prireifgiamuo- 
sius susirinkimus”, sake Bolo
tin, “aš maniau, kad tik ama
tinių unijų internacionalo de
legatams bus leista atstovauti. 
Man užprotestavus prieš Ame
rikos Trečiojo Internacionalo 
delegatą. Hoursvichių, man pa
sakė, kad tas reikalinga yra, 
norint palaikyti bendras veiki
mas ir vaidų išvengti. ‘Šitie 
priiluošiamieji susirinkimai ir 
šitie delegatai išsprendė svar
bius klausimus ir R. A. U. 1. 
rinkimus.” t

Bolotinas ilgai buvo neįlei
džiamas į Trečiąjį Internacio
nalą, bet gabaus jam buvo 
duota lankytojo korta.

Apie Losovskį Bolotinas sa
ko: “Tai Rusijos Šamas Gom- 
persas.” M! K1

Apie R. A. Lj. I. kongresą

i

Depozitai Padvigubina 
Taupymą '

SIAME DIDELI AME TVIRTAME VALSTIJIMAME BANKE

t

Saugiausia, Įcokia galima rasti taupymo vieta, pasidedant į 
\ šį didelį $6,000,000.00 Central Manufacturing District Bankų. Su 
/ valstijos valdžios ir Chicago Clėaring House apsauga, taip kad 

jūsų pinigai visiškai saugus./ Direktoriai ir patarėjų komitetas 
šio banko yra gerai pasiturimi ir biznieriai.

Kodelgi nepervesti taupomus pinigus į šį didelį, augantį ban
kų, kaip kad daugelis žmonių tai dabar daro. Nuošimtį mokėsi
me nuo 1 d., kurie pasidės iki sausio 15-tai..

Dar ne pervėlu įstoti musų Kalėdiniu 1922 kliuban. Įstokit 
dabar, o gausit puikų čekį dviems savaitėms prieš Kalėdas.

Central Manufacturing
District Bank

Turtas $6,919,842.23. 1112 West 35th Street

Bankas atdaras rubatoj visą dieną iki 8 vai. Seredoj nuo 6 jki 8 vai. vak.
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niais vagonais, kuriais važiavo duodą už muilp šmotelį.

kad karo mokyklų perdėtinis Pet- 
Raudonasis amatinių unijų in- rovski ir vienos sistemų <per- 

dėtinė Kolontajienė. Paprastas 
pilietis, norėdamas Rusijoje 
keliauti, turi turėti kokios nors 
įstaigos leidimų drauge su po
licijos leidimu 
leidimas gauti, kartais tenka 
išstovėti eilėje dvi dienas. Ga
vusis policijos leidimą jis tu
ri gauti kitą leidimą iš trau
kinio komiteto. Po to jis gali 
pirkti^ bilietą; nusipirkus bi

lietą traukinio sargai gali vi
sas tas pastangas paversti į 
niekus iri Rėkaujantį sulaiky

ti. Traukiny mažne 
kratoma drabužiai, 
ir žmonės.

- i ....... . .'L JI"

ir jo sėkmės Bolotinas sako:
“Aš gavau įspūdžio,

tcrnacionalas ncsusjkurė Mas-, 
kvoj. Susikūrusioj i organizaci
ja yra popierinė, sutveria įspū
džio tikslui. Ten nebuvo jokio 
tilt lovavimo darbininkų. Vadi
namoji dolerių mažuma buvo 
kmminislui, kurie sugužėjo į 
konvenciją ir alstovavo patys 
save su keliais savo draugų. 
Ji (konvencija) u ^sukels daug 
vaidų. Komunistai turi daugy
bę pinigų. Jie stengsis perva
ryti savo valdymo ar pragaiš
ties politiką.”

Bolotin taipgi pasakė, kad 
kongresas be maža ko neuž
sibaigė muštynėmis. To prie
žastimi buvo pain'ikalavimas 
amnestijos anarchistams ir kai
riesiems komunistams. Bucha- 
rin pasipriešino šilam reikala
vimui. Su Losovskiu buvo 
šiurkščiai apsieita, spiriant jį 
leisti kalbėti tiems, kurie m- 

i .kalavimui pritaria, bet jis kiek 
galėdamas tam priešinosi.

Po Raudonojo amatinių uni
jų internacionalo Bolotinas pa-, 
siliko Rusijoj tris mėnesius. 
Jis\«iko, kad Rusijoje prolc- 
tariJfio nėra. “Po darbo visi 
darbininkai galima rasti riifL 
koše pardavinėjant už duoną 
tuos daiktus, kuriuos jie dar
bo valandomis padirbo. Rusi
joj pramonės nėra. Toji maža 
pramone, kurią ji turi, yra be 
vertės. Dirbtuves pastatytos 
už tūkstančių mylių nuo ne
darytos medžiagos. Jiems 
giau atsieina atvežimas 
lies, negu jie gauna už 
mobilių. Tą patį galima 
kyli apie visas* pramones. Pet
rograde yra daugiausia pramo
nių; Maskvoje jų visai 
daug, čia yra l()00 bažnyčių 

sorok sorokov — įr septin- 
tadienio rylą negali miegoti, 
pradėjus varpams skambinti. 
Tikyba yra vienintelis daiktas, 
kuris Rusijoje žydi.”

Bolotinas užsimanė nuva
žiuoti pas savo gimines Ukrai
noj ir ve ką jis sako apie ke
lionę: “Važiuotė Rusijoje yra 
sunkiausias klausimas. Aš ke
liavau iš Maskvos į Kievą, 800 
varstų, 36 valandas. Trauki
nys buvo sudarytas iš 28 va
gonų. Du jų buvo tarptauti-

Norint šitas

i vienval 
lagaminai

Iš Kievo Bolotinas nuvyko į 
Odesą. Ten jis susidūrė, su so
vietų įstaigomis ir namais. Vis
kas Supakuota ir prirengta kel
tis 
nė

Savo gimtinio miestelio Bo
lotinas nepažinęs. Jis ėjo per 
rankas 22 kartus. Terorus kas
dieninis dalykas. Žmones pil
ni prietaringos baimės, kas
dien \eina į bažnyčias ir sina
gogas ir meldžias. Jiems ko
munistų ir vardas baisus; jie 
lengviau atsiduso, kada Belo
ti mis pasakė, kad jis nekomu- 
nislas.

Grįždamas Maskvon Boloti
nas aplankė Charkovą. Čia 
jam teko prisižiūrėti rusų psi
chologijai — nupuolimas, tin
gumas ir nuduotas dievobai
mingumas. Vagzalas buvo dau
gybės ligūstų reiškinių regi
nys. Viltis pramonę atsteigli iš
šaukia žmonėse juokus, 
nintėliu įauksinu ir noru 
“Duonos! duonos!” Rusija 
blokšta. Karas, revoliucija,
kada ir badas iščiulpė jos jie-, 
gas.

Kl. Jur elonis
ADVOKATAS V

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

■M

jos

kitur. Odesa valdžią mai- 
aštuonioliką kartų?’* Mailai 
buvusis didžiausias Rusi- 
uostas, aprūpinantis Euro- 

javais, o dabar kokią de-

ti. Ten yra taipgi daug dirb
tuvių, bet darbo nėra. Paleis- 
tuvybė Odesoj nematyta. Pen
kiolikos metų mergaitės parsi-

n

KLEIN BROS
STAMPOS

Už
štampų,
vertes tavoro.
pusę knygeles 
štampų gausite 
50 vertės tovorų.

knygelę 1,180
gausite $3l

Už;

590

$1-

Vie- 
yra 

par- 
blo-

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiėkų:

WAUKEGAN
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

BNBBBflBBJLBBBBBBl

jOUML-iJLS
Cr') i Kur sopiausia,

dau-
ang-

aulo-
pasa-

ne-

KŪDIKIS PRIVALO "■ GAUTI
Ką jūs pilate i savo kūdikio žindymo bonkutę? 
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, būkite 
atsargios ir duokit maistą, >su kurio pagolba 
jūsų kūdikis būtų sveikas ir ramus.

EAGLE BRAND
M1LK)

Yra motinų vartojamas beveik per 60 metų, kurios 
nori su pagelba maisto palengvinti savo kūdikiui per
gyventi visą, sunkųjį laikų.

Frisiųskite šitą apgarsini
mą i Bordan Company, New ____
York ir gausite pilnus pa- 
tarimus i u rody mus, kaip

>5^. jį vartoti lietuvių kalboj,
' ir Puiki4 kūdikių knygą.

Nepamirškit musu vardo ir vietos

^KLEINBROS
J. ■

and
UHUTRIIDIUU UllUt l , , TTJ V v b . ■ - :

, MĖSA
Veršiena, graži, bal
ta, kulšies arba in
kstų, ■< Vjc

yaras “ ■ 
eršiena, pirmagalio 

jketvirtadalis, sva- 
Ira s

Kiaulienos dešros 
Swifto, Brookfield 
B r and; 1 sv. 
pakelis

$Q88 Jūsų Pasirinkimas Bile Mote- $ *8 488 
riškas Arba Merginai Kotas i '

Kiekvienas kotas visoj krautuvėj (Vilainius išimant) yra didžiau- 
šiame pasirinkime visoj krautuvėj šiame išpardavime! Di- 

džiausios vertės suteikiama, kokių nebuvo per metus 
—nekantriai laukė šimtai apsukrių moterų ir 

merginų, kurios griebia kaipo -SAVO^^k 
pinigų taupymo progų.

no/ 0.

Kiekvienas naujo stailo ir 
audeklo. Kotai puikaus ronio 
pliušo. Salt’o peco pliušo.

velouro, bolivia, suedine, nor 
mandy ir polo audeklo. Ste

bėtino išdirbinio.
t * '

ir gražiausiai apvadžioti dra
bužiai; pilnai pamušti satinu, 
šilku arba venetian. Miera 36 
iki 44 ir 46 iki 52.

Daugelis embroideriuoti; kiti 
karteliais papuošti. Daugiau
siai
su vilaginiu kalnierium arba 

vilaginiu kalnierium ir ran
kogaliais, arba bobro, sabalo • 
coney, franeuziško ronio,

Nauji, su diržais, palaidais už
pakaliais ir sportiško modelio; 
juodi, navy, rudi, briediniai, 
Harding mėlyni ir naujai žali.

EXTRA 1
Speciales Vertės Mergaitėms

Mergaitėms kolai čysto vilnono, bolivia, polo materijos, velouro, gold- 
tone ir silvortonc; visi pamušti; tūli sabalo coney, kit conep arba bobriniai 

vilaginiai kalnieriai; naujo modelio ir spalvos; mieros 6 iki 14:^$8 iki $1,2 vertęs už
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SENIAUSIAAasnturAVIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų i Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo- 
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į pati Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.# ¥
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo pri&nėjo gyve
nimo. i <

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

10
^VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

”VIENYBĖ”
EINA DU-KABT 

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

juokų skyrių 
"TARKA”

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

K ■
Pirkite ^Vienybes” Ben
drovės šorus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus dil 
delis pelnas.

Vienas šėras $10.

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti 

'\Gkln knygų.
vi-

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kalaukito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIftN 
YITOETUBLGO.,
193 Grand St. » ■

Knr vienybė, 
Ten galybė.

Va
ra- 
rei-
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Dėbso paliuosavimas
Eugene V. Debs išėjo iš At

lantos kalėjimo Kalėdų dienų 
kaipo laisvas žmogus, bet jo 
paliuosavimo apys lovos neduo
da garbės paliuosuotojams. Bu
vo tyčia taikoma taip, kad jis 
nepasiektų namų Kalėdoms 
švęsti ir dar buvo pareikalau
ta, kad jis nuvyktų Washing- 
tonan. —

Jo pilietybė jam negrąžin
ta. Kokiu tikslu tas padaryta, 
negalima žinoti. Gal kapita
listai svajoja apie deportavi
mą, atimdami jam pilietines 
teises.,

Debsas buvo auka teismo, 
išleisto įstatymo, paremto ka
ro histerija ir blogais norais. 
Jis buvo pasodintas į kalėji
mą už tai, kad naudojos savo 
konstitucine teise.

Apie jo paleidimą žinios pra
neša šitaip:

E. V. Debs praleido Kalėdų 
ktičią Atlantos kalėjime. Laik
raščių žiniomis jis norėjęs bū
ti liuosu Kalėdų dieną. Giliai 
susidomėjęs jis perskaitė ryt
metinį laikraštį, kuriame buvo 
pareiškimas, kad jo bausmė su
mažinta, bet jis nedavęs jokių 
paaiškinimų. Kalėjimo viršinin
kų iNisakojimu jis apturėjęs 
daug siuntinių Kalėdoms, at
siųstų paštu; jis juos atidary
damas linksmai šypsojos.

Įsakymai buvo duota, kad 
“civiliai lankytojai” negalį ma
tytis su juo iki jis bus liue
sas. Šitie įsakymai palietė ir 
jo brolį Teodorą pcbsą, kuris 
iš Terre Haute, Ind., nuvyko 
parsivežti jį namon.

Laikraščio reporteris, kurį 
kalėjimo perdėtinis pakvietė 
apžiūrėti kalėjimą, išgirdo jį 
sargui liepiant aprodyti lanky
tojui “kiekvieną ir viską, iš
skyrus Debsą”.

Kada kalėjimo durys paskui 
jį užsidarė, jis ėmė verkti gy
vai paliestas tos scenos, kurią 
jis tik-ką paliko. Jo apleidimą 
kalėjimo pažymėjo nepaprasta 
demonstracija.

Visos kalėjimo įstaigos su
stojo veikę jo pagerbimui ir 
2300 kalinių buvo leista su 
juo atsisveikinti. Jam beeinant 
į užveizdo raštinę gauti pasku
tinį paliuosavimą, sveikinimo 
šauksmai iš 2300 krūtinių nu
skambėjo per didelę muro tro
bą. Jam lipant į užveizdo au
tomobilių ir išvažiuojant iš ka
lėjimo laisvėn, jie vėl suriko, 
stovėdami pas langus.

Anksti rytą jis su daugeliu, 
atsisveikino atskirai. Jie apsi
kabinę “geriausią numylėtą ka
linį”, kaip Debsą vadino Atlan
tos įstaigoj, verkė jam atsiski
riant nuo jų. •>

Vienas jaunuolis* apalpo jo 
glėby.

Paskiausiai jis atsisveikino 
su negru Samu Moore, kuris 
išsėdėjo kalėjime 30 metų;1 
jam dar vaiku esant jis buvo 
atsiųstas iš VVashingtono už 
savo draugo užmušimą. n

Vėliaus Debs pasakė: “Sam 
Moore vertas paliuosuoti dau
giau negu aš. Aš turėjau pro
gą būdamas jaunas, jis netu
rėjo jos.”

Debsui sėdus traukinin, tuo- 
jaus pasklido į žinia, kad jis 
važiuoja ir pasažieriai dieni
niuose vagonuose apspito jį 
pasisveikinti.

Jam įėjus valgomajin vago- 
nan užkąsti, negras tarnas kuo
ne išmėtė padėklą su valgiais 
iš rankų, surikęs “Good, its 
Debs!” ir užmiršęs apie savo 
išalkusius svečius, ėmė svei
kintis su Debsu.

Traukiniui įėjus stotin Wa- 
shingtone, vagonan įlipo tran- 
dininkas ir priėjęs prie Dehso 
pasakė, “Drauge Dėbsai, visi 
VVashingtono vaikinai siunčia 
pasveikinimą.”

stinėj. Paklaustas apie jo ap
silankymą baltnamy, jis pasu
ki*

“Aš nenoriu pasakoti ką 
daugiau, kaip tik tiek, kad 
prezidentas Hardingas mane 
priėmė labai širdingai, su juo 
apsimainiau nuomonėmis ir pa
žiūromis, kad fis gerai supras
tų mano atsinešimą į tai, ką 
aš darysiu ateity.

Paklaustas, “Ką tamsta (Veik
si ateity?” Debsas atsakė:

“Tas priklauso nuo to, kaip 
ilgai imš man atsidurti kalė
jime.”

Daugherty’ės nepaisinimas

Debsas pareiškė:
“Kalėjimo užveizt/o pareiški

mas man apie ma > paliuosa

 

vimą bausmės sumažinimu bu
vo sujungtas su vyriausio pro
kuroro reikalavimu, kad aš nu- 
vykčiau- į Washingtoną pasi
matyti su juo ir prezidentu
Hardingu.

“Užvaizdas tani tikslui pa
rūpino man bilietą. Man ne
buvo duota pasirinkti. Yra 
priimta duoti bilietas kaliniui 
nuvažiuoti ten, kur jis nori 
— į savo namus, ar ten, kur 
jis mano apsigyventi.

“Manęs neklausė, ar aš no
riu važiuoti tiesiog į Terre 
Haute, ar į Wasbingtoną. Man 
buvo duota bilietas tik į Wa-
shingtoną.”

Daugherty’ės pareiškimas.
“Pas mane apsilankė p. Debs. 

Aš nedaviau jam jokio pata
rimo ir jis neklausė jokio pa
tarimo. Su numažinimu jo 
bausmės nėra sujungta jokių 
nepaprastų išlygų. Jis atsilan
kė pas mane sava valia.”

P-nas Daugherty išreiškė 
laikraščių korespondentams no
rą, kad laikraštis su jo pareiš
kimu butų įteiktas prezidentui 
pirma negu Debsas atsilankys 
pas jį, “kad jis galėtų maty
ti, ką aš pasakiau.”

Laikraštininkams Debsas pa
sakė:

■ “Aš išėjau iš kalėjimo neuž
gesintais troškimais ir neatsi- 
mainusiais idealais bei princi
pais. Pakitėjusios sąlygos gali 
iššaukti atatinkamą permainą 
darbuotes formoj, bet mano 
darbas esminiai bus tas pats, 
ką ir buvo pirmiau.”

Jis nei užgynė nei patvir
tino jo draugų pareiškimą, kad 
jis tuojaus pradės vajų visuo
tinai visų kalėjimuose likusių 
politinių kalinių amnestijai 
gauti.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NAUJIENOS”

Debsas Washingtone.
Prezidento Hardingo ir vy

riausio prokuroro Daugherty 
užtikrintas,' kad “nėra jokių 
šniūrų prie jo paliuosavimo,” 
E. V. Debs visą pirmą savo 
lisvės dieną praleido Šalies so
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Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

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

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

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^ 

____  Kenosha. Wis.

9 Atspėk! Atmink! 9
• Pasakyk! •

VIENA TŪKSTANTI MĮSLIŲ
' 9

$

Dabar Turi Tą Progą
Susiūtas, bet ne drabužįs, 
su lapais, bet ne medis, 
ne žmogus, o viską pasakoja.

Atmink kas tai?

Tik ką dabar tapo atspaus
dinta didelis rinkinys, kokio 
dar niekad nebuvo, lietuvių 
mįslių—vienoj didelėj kny
goj vardu

Lindau į uolą ir akmenį, 
pelniau peilį brangiai pirktą, 
pirma buvau tėvo duktė, 
paskui tapiau tėvo motina.— 

?
Atmink kas tai?

£

4

MĮSLIŲ KNYGA
Šitoj knygoj telpa ffu viršum 1100 lietuvių mjslių 

— nauji! ir senų — su palyginimais prie kitų kalbų 
mjslių. Kiekviena mįslė yra žingeidi istorija pati 
savyje, ir todėl MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienam

žingeidžiausio skaitymo šalitinis. Ir jaunas ir se
nas naudosis MĮSLIŲ KNYGA ne vienų sykį, bet 
nuolat, prie kiekvienos patogios progos — sueigo
se, pasišnekėjimuose, pasijuokavimuose, prie ginčų, 
prie meilės ir visokiuose atsitikimuose.

t «

Tuojaus Įsigykite Mįslių Knygą
Jos Kaina Tik $1.00

Jos Verte Neinkainuojama

Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų smagumo tuojaus

$1.00 į Naujienas.
v

"s

M įslių Knygos užsakymus siųskite adresu.

NAUJIENOS
) ' * '

1739 South Halsted Street

Chicago, Illinois

išsirašyk Mįslių Knygų, atsiųsdamas

Kuponas
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Str.
Chicago, III.

*

Gerbiamieji: , ■ •
Čia indedu $1.00 už kurį prašau atsiųsti man 

Mįslių Knygų šiuo adresu:
(

Vardas pavardė ........................................................

Adresas..............................  ;.....................
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Projektas Pilie
tybei Varžyti

Kongreso ateivybes komite
to pirmininkas Albert Johnson 
paskelbė, kad jis vėl paduosiu? 
galutinėj formoj savo projek
tu visiems pavojingiems atei
viams išskirti iš Amerikos pi
lietybės. Paskutinis šito suma
nymo brėžinys buvo* jo įteik
tas lapkr. 21 d., 1921 m., bet 
jam buvo patarta padaryti 
įvairus pataisymai; tatai jis 
dabar vėl bando paduoti jį pa
taisytoj formoj. Siūlydama; 
įsteigti Pilietybės Biurą, pro
jektas Įšako vadovautis kves- 
tionaru, prisieka ir ateivio vi
suomenių, politinių bei ekono
minių įsitikinimų ištyrimų ei
le, kurie duotų teisėjams ga
limybės pašalinti nuo balsavi
mo privilegijos Jungtinėse Vai
stuose kiekviena vvra, ar mo
terį ateinantį iš užsienio su 
pirmeiviškomis socialistinėmis 
ar komunistinėmis pažiūro
mis.

Bet jis siekia dar tolinus* 
panaudodamas frazęi “neteisė
tas nuosavybės naikinimas ai 
kenkimas jai, arba sabotažas“, 
jis ieikia ištyrimą, kuris gali
ma panaudoti, prieš kiekvieną 
ateivį, kuris streiko metu ka 
tokio padarė, ar priklausė to
kiai unijai, kuri k^ tokio, pa
darė, kuriuos, teisėjas gali pa
laikyti neteisėtu kenkimu pri
vatinei nuosavybei. Pav., pi- 
kietnvima Jung. Valstijų aukš
čiausias teismas paskaitė ne

teisėtu kenkimu privatinei val
gyklos savininko nuosavybei.

Nepasitenkindamas šitomis 
kraštutinybėmis Johnson įdėję 
į savo projektų tarp kitų da
lykų turinčių kliudyti piliety
bei gauti svetimšalio netikėji
mą teise turėti yliosavybę sa
vo paties galėję. Jo domę at
kreipė istorinis Pranciškonų ir 
kitų katalikų lirblijų mrikstys 
paremtas biodnybės įžadu, 
draudžiančiu turėti savo nuo
savybe.

Johnson aiškina, kad jo pro
jektas yra “apsaugojimui, ša
lies nuo gvolto ir anarchijos 
platintojų.” »

Darbininkų organizacijos ir 
daugelis kitų draugijų susido
mėjusių konstitucinėmis teisė
mis stengsis sumušti šitą pro
jektą.

PASIPRIEŠINIMAS FEDERA- 
LIAM ĮSTATYMUI PRIEŠ 

LINCAVIMĄ.

Siūlomam federaliam įstaty
mui prieš lincavimą yra pasi
priešinama dėlto, kad jis bu
sią naikinąs paskutinius atski
rų valstijų suvereninių teisių 
likučius. Nors šitoje pažvalgo- 
įe į Dyero projektą, taip kaip 
jis pradiniai buvo įteiktas, yra 
siek liek tiesos, bet negalima 
j ją labai rimtai žiūrėti kas 
lol naujo projekto, kurį para
šė kongreso teisminis komite
tas ir kurį administracinės pa
jėgos žada pervaryti. Nauja-1 
is projektas nesiūlo priversti J 
itskiras valstijas federalinis Į 
u’jminalio įstatymo teismais, i 
Cinant jo išlygomis prasižen- 
lėlių traukimas atsakomybėn 
tegalima perduoti federalei teis-: 
larybei. Projektas vien pada- 
’o lincavimą federaliu prasi-: 
■engimu ir padaro federaliu 
nusidėjimu valstijos viršinin-.i 
<ui nuleisti jį niekais be ata- 
inkamo pasirūpinimo užbėgti 
am už akių. Be to juomi rei

kalaujama, kad apskritys, kil
iame lineavimas atsitinka, už- 
nokėtų $10,000 aukos gimt- ( 
lems, arba Jungtinėms Vaisti
nius, jei auka giminių netu

ri.

ATSlIMKITE LAIŠKUS 
Iš NAUJIENŲ OFISO 

Bagdon Chas,. 
Brazauska Josephine 2, 
Budria Jonas, 
Budavičaite 2, 
Girbikė P., 
Greit Jurgis 
Jakštis Jimas, 
Jakubowski Joe 2, 
JanukČnas Balys, 
Januška Julius, 
Juknis Jonas, 
Kapočius Liudvikas, 
Knatauskis J., 
KunceviČia Tamošius 
Lukauskis Jurgis, 
Mat i ūkas Louis 2, 
Miką Lcon, 
Naviskas Vincas, 
Beleckas Juozapas, 
Peikus Beny r 
Petkus Kazimcras 
Plonis Tony ' 
Shevokas Chas A. 
Simaška Kazimieras 2, 
štarkiene Pranciška, 
Stralia Jonas, 
Tracauskas Juozapas, 
Urkutionė Marija, 
Žadcika Juozapas 2, 
Žilinskaitė Julia.

MOTIEJUS ATROŠKA
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

sausio 10. d., 8:30 v. v., sulau
kęs ‘35 m. am. Velionis paliko 
savo motina ir seseris Lietuvoj. 
Paėjo iš Vilniaus redybos, Vi
diškių parapijos, Untakmcnių 
kaimo; Amerikoj išgyveno 9 me
tus. Velionio kūnas randasi 
4315 S. Hermitage Avė. Laido
tuves atsibus aubatoj, sausio 14 
d. j Šv. Kryžiaus bažnyčią, iš 
ten į Šv. Kazimiero Kapines. Vi
sus draugus ir pažįstamus kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

Mirusio draugas Martinkėnas.

Army ir Navy Krautuvė
Bargenal

Parduodamo viską už žemiausias 
kainas; čcverykus, marškinius, au
deklą, apatinius ir daugelį kitokių 
dalykų. Ateikite persitikrinti ir su
taupysite pinigų.

Dvi Krautuves
3501 S. Halsted St.

1732 W. 18-th St.

NUŠOVĖ MOTERIŠKĘ IR 
PATS SAVE.

Samucl Waginijak, 40 metų 
unžiaus, vakar nušovė Mrs 
hilią Kcpcinskį, 37 melų am
žiaus, ir paskum pats save nu
sišovė. Mrs Kopciuski paliko 
Ivi (lukteri; vieną 18 ir kitą 

.) melų amžiaus. Sako, kad 
uunšaine buvo los tragedijos 
iriežastimi.

SPANISH INFLUENZA
_____ v .

Gali sugrįžti šią žiemą —- Geri ausis 
į būdas sulaikymui šios baisios ligos.

■ I

Tėvas ar motina kiekvienos šiemy- 
nos turi prižiūrėti, kad kiekvienas tu
rėtų tvirtą kraują. Turi prižiūrėti, 
kad viduriai butų liuosi; kad pilvas 
butų sveikas ir inkstai tvirti. Neda- 
leiskitc paprasčiausioms slogoms per
simesti į krutinę ir plaučius.

Imkite Bulgarišką Kraujo Arbatą 
karštą einant gulti; ji pagelbės su
laužyti slogas urnai, ir apsaugos nuo 

influenzos ir plaučių uždegimo. Ji 
gera nuo vidurių neveikimo, užkietė
jimo, joknų, inkstų, vidurių ir* krau
jo nesmagumų.

Eikite pas savo vastininką tuojaus 
ir gaukite baksą tuojaus .—gal ryto 
labai jų reikalausiu arba pasiųsimo 
didelį šeimynos baksą už $1.25, arba 
3 už $3.15, arba 6 už $5.25. Adresas: 
H. H. Von Schlick, president, 451 
Marvcl Building, Pittsburgh, Pa.

JUOZAS ŽUKAS
Persiskyrė -su šiuo pasauliu 

Sausio 12 d., 7:20 v. ryto., Cook 
County ligonbutyj. Sirgo apie 
4 savaites sunkia liga, vėliaus 
gavo uždegimą smegenų iš ko 
ir mirė. Veliones buvo 31 m. 
amžįaus; nevedęs; prigulėjo į 
Draugystę Meilės Lietuvių No. 
1. ir į Balto Dobilo lįliubą. Iš 
laetuvos paėjo; Gėrčalų kaimo, 
Kaltinėnų vai., Tauragės apskr. 
Ten paliko savo mylimus tėvus, 
brolius ir seseris. Amerikoj 

išgyveno apie 10 metų. Chica
go je turi brolį Joną Žuką ve
dus}, kuriuos paliko dideliame 
nubudime. Mirusio kūnas bys 
parvežtas iš* ligonbučio pelny
čio j apie 5 v. vakare pas brolį 
į namus 4613 S. Wells St. Lai
dotuvės bus pąnedėlyj, sausio i6 
d. apie 8 vai. ryte į šv. Kry
žiaus bažnyčią, o iš ten j Šv. 
Kazimiero Kapines. Laidotuves* 
patarnauja graborystės reikale 
Stanley P. Mažeikis, 3319 Au- 
burn Avė. •

Prašom visus gimines ir pa
žįstamus atsilankyti ir daly
vauti laidotuvėse.
Mirusio Brolis su savo Motere.

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.

Sutaisė A. J. Karalius
Puslapių 32. r

Kaina tik 10c

Labai įdomus pasikalbėjimas 
apie darbininkų klausymą.
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III. z

ONA ŽIOGAITI

3 metų ir 2 meni amžiaus per
si. kyrė su šiuo pasauliu suba- 
toj,'sausio/Z d., 1922 m. Lavo
nas liko palaidotas Kempbell 
sport, Wis. Pasilieka dideliame 
nubudime tėvas Juozapas, mo
tina Bronislava, brolis Juozapas 
ir sesuo Bronislava.

.Ache?
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
„ strėnų skaudėjimą

dantų skaudėjimą
> neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
One or two ai ,he pain stopa 1 

Contain no hablt-forming drut;3 
Havo you tried Dr. Milės’ Nervine?

A.tik įįour Driif/tfisC

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

PRAŠALINK SLOGAS (įARAIS 
Kvėpuok su gyduolėms sutaisytus garus VICK 
VAPORŲB prablaivinimui galvos, šulaiKhnt slogas

paliuosus persigerdamas priimnus 
ir gydantis gara-s. Tuo budu ap- 
Ihikysit lengvą kvėpavimą ir leng
vą miegą, kuomet paprastai ryte, 
labiau slogos kankina.
VICKS VAPORUB yra puikiau
sia prirengimas senovės budu gy
dyme nuo slogų nuryjant karčias 
gyduoles, ypatingai kūdikiams. 
VICKS yra priimnus, lengvas var
toti ir geros pasekmės.

Išmėgint veikimą VICKS VAPO
RUB MOSTIES’ sušildyk šaukšte ir 
kvėpuok su gyduolėms sutaisytus 
garus, kurie pagydys. Patemysi 
kaip giliai nueiną orinėmis dūdelė
mis ir kaip greit galvoj palengvės.

Ant nakties, galvojo ar krutinėjo 
turint šaltį, trink su VICKS, gerai 
gerklę ir krutinę ir įdėk biskį į 
šnerves, ir kvėpuok gerai. Uždėk 
ant krutinės karštą flanelį. Kū
nas sušils, užšildys ir VICKS kuris

Vaitojimas VICKS VAPORUB 
taip yra išsiplatinęs, kad gali gau
ti kiekvienoje vaistinėje, 35c.

Virš 17 milionų puodelių išvar- 
tojama kas metas..

Lietuvon ir Iš Lietuvos
LAIVAKORTES

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniu jų linijų važiuoti 

' Lietuvon ir iš Lietuvos.
(JT NAUJIENŲ x ofisas nepasitenkina vien 

laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kųogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.

^SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujieną 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon it atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksy.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus j 
Lietuvos Prekybos ir Pramones Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto
liu. Naujienų čekiai* Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St, Chicago

Federal Bond & Land Company
•>*'*%. 11

Siunčia pinigus į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar telegramais. ;
Parduoda laivakortes į yisą pasauy.
Parduoda namus, žemes, farmas ir bondsus.

OFISAI:
666 W. 18th St., Chicago iii 1439 S. 49th Court, Cicero.
201 Chambers St., New York. W 602 Asso’n Bldg., Chicago.
___________ _____ ________________------ V

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus j savo namą dabar. Kaina stebltinai 

lema. Pagabus išinokesčiy planas suteikiamas, jei norit*. Mielai 
įkainavimą suteikiame.

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

EMERALD DATOJ.
Lietuviška Pieninyųia

Užlaiko pastarizuotą pieną ir smeįofią. Padaro ge
riausią sviestą, sūrį1 už pigęsnę Įritiną negu kokia kita 
išdirbystė; pristato į Storus, restauracijas ir į papras
tus namus. Suteikia aisįjoksius (Icebox) ir leido kur 
tik reikalaujama.
S. Daugėla 3251 S. Emerald Avė.
Tel. Boulevard 727 Chicago, III.

PertlMlI 3412 8*. 84.
»• N®. 3813 8®. 84.

flfozal Huturiąna tbtatrss tf
matu kaipo patyru* •h*-
-.TLcea* Ir akuiori*.

Gyd® aštria* Ir ohroniftaa 
Vym, mot«r* ir vaikw» 
jausia* metodai X-Įtay !r ikdtafcia* 
alaktrea priataisua.

OlisM ir Labaratorijai 1621 W. 
18th St.. natoU Flrk St.

VALANDOS i Km® 1B—13 ylatv. 
ir au® C iki 8 vai. Takanda.

( Dienomis: Ca*ai
T®l®ajx®aail ■' krb*A^ayaanAii Waktlral>1

( 951 - Drotar 4180 
GYVENIMAS: 3318 S. Halsted S*. 
VAKj >—-18 ryte ir 8—9 vaL rak.

T. Pullman 5480

LSHUSHO 
amu
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL 
PraktlJnioja 15 matai 

Oflfiaa ’

Chicago. nūp.oi®.
Specialistas džiova*

Moteriška. Vyriška te

v OFISO VAJLANDOS1
>n® Ja ik] 12 vaL ryto, nuo B iki 
• vai. p® piet Ir nuo 7 iki 8:38 vai. 
vakaro. Nadiliomi* nu® 18 vaL 

valandos ryto iki 1 vai. po pia*.
Teiefoaaa Dresoj 28811

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spindulini
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas R 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 8114 \y. 42nd Sk 

t ' Tel. Latayette 4988.
\al.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pieta.

-

TaL Austln 787

DR. MARTA
DOWIATT—SASS.

Kątlk sugrįš* 11 Californijos te 
vSJ tęs savo praktikavimą p® H®, 

5208 W. Rarriiu* Si.

V>land®8i 8—13 kaed ira te t-l 
vakare išskiriant nedMdienia*.

1 -........... ................................

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Avė. 
Tel.i Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 IH 8 
ir 7 iki 9 v. Naktimi* ir nedalioj po 
pietų. Tel.: Oakland l294

DR. M. STAPULIONIS
Gydaa be gydnolia ir be operacija 

3347 Emerald Avė.
9 IH 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 

Tel.) Boulevard 9397
781 18-ta gat. 2 iki 8 rak.

Tel.i Canal 279
v-—............ —............... —

DR. C. EL KLIAUGA ’
DENTISTAS

1831 B®. KRlsted StM CHcage, DL 
» 18th Si.

Valandoj, 13 ryt® te 1—1 rak. 
Phon* Canal 257

................................

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Prič' mo alandos nuo 8 iki 12 ii 

• i lo ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So, Halsted St„ Chicago, III.

Telephone Boulevard 5053

Dr. A. Juozaitis
\ DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. NedM. pagal sutarim®. 
8261 So. Halsted SU, Chicago, Ui.
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CHICAGOS
ŽINIOS::

vakari)
Kliubo

šį vakari)
perstatyti

PATI SUSTABDĖ JO MEILĖS
• PAMOKĄ “ŽUVIMS”.

Pereitą trečiadienio
įvyko Mėlynžuvių
(Blue Fish Club) vakaras, po 
num. 1004 Rush gat. Ten buvo 
susirinkę visos didelės ir ma- 

\žytės žuvys. Vakaro vedėjas, 
Didysis Ešerys, Dr. B. L. Reit- 
man, perstatė kalbėtoją.

—Gerbiamosios! 
turiu didelę garbę
Jums garsų D-rą B. Grossma- 
ną, psychologijos ir antropolo
gijos profesorių, — prabilo į 
susirink ilgias žuvis Didysis 
Ešen’s. — Jis šį vakarą kal
bės temoje “Meilės Psycholo- 
gija.“

Pasirodžius D-rui Grossma- 
nui ant estrados, visos žuvys 
ir žuvytės garsiam profesoriui 
suplasnojo savo pelekais. Dr. 
Grossmanas taipgi išreiškė 
joms uitai didelę padėką artis
tiniu savo nusišypsojimu.

Nelaimėn kur buvę-kur 
buvę atėjo du dėdukai 
žvaigždėmis ir tuojaus per
vis prisigrūdo prie kalbėtojo ir
į jį prabilo:

—Jus esate suareštuoti. Mesi a) steigia
čia turime išpirktą jum^ wa-Įir skaityklas; b) renka 
rantą, po kuriuo yra pasirašiu
si Jūsų moteris, Mrs. 
Grossinanicnė, kurt gyvena 
jųim. 4536 So. Paulina gat. 
sako, kad Jus atsisakėte ją 
jos kūdikį užlaikyti. %

ne
su 

Žu

Lietuviu Rateliuose’ pranešimai
“ŽEMAITIJOS” ĮSTEIGIMAS.

Pereitą pirmadienį, sausio 
(dieną, įvyko žemaičių susirin
kimas Mark White S([. svetai
nėje. Apkalbėjus dabartinę Že
maitijos liaudies padėtį ir abel 
nai visos Lietuvos gyvenimą, 
nutarta įteigti Kultūros Drau
giją “Žemaitiją“ ir tuoj išrink
tus 7 asmenų laikinas veikia- 

| įnašai komitetas, kuriam pa
vesta visas organizavimo dar
ban, ir įstatų projekto paga
minimas. Į laik. veik, komitetą 
įeina: J. L. Grušas — pirmi
ninku; A. Makaveckas — vice 
pirmininku L. Apolis (Opols- 
kis). susinėsimų raštininku, 
J. Visgirdas — turtų raštinin-

I JIESKO PARTNERIU.
Liet. Darbininkų Dr-jos Ani. meti

nis susirinkimas įvyks žemaičio svet., 
18 ir Union Avė. gt., sausio 14 d., 1 

i 7:80 v. v. Bus naujų viršininkų įvez- 
() (lininiai;, raportas iš Ch. LLT. ir dr- 

I jos reikalai aptariami. Visi nariai 
prašomi atsilankyti. — K. Kūgis,

Pirmas Puikus Bunco Party, ren
giamas Ziono Liet. Ev.-Liut. Mašyto 
Komu, įvyks sekmadienį, sausio 15, 4 
vX po pietų Raymond Chapel salėj, 
816 W. 31-ma gatvė. Kviečiame pub
liką gausiai atsilankyti. Bus įvairių 
žaislų su laimėjimais.

—Kviečia Maišytas K orą s.

Brighton Tark.— Keistučio Pašel- 
pos Kliubo metinis susirinkimas bus 
nedėlioj, 15 d. sausio, 1-iną vai. die
nos 3925 S. Kedzie Avė. Malonėkit 
atsilankyti visi narai, nes turim dj^hg 
svarbių rųikalų, kurie neturi būt ati
dėti.—- Pilni. G. K. Malclo.

Dar yra proga 
kelioms ypatonis 
prisidėti pinigais 
ir darbu prie mu
sų naujo patento 
išdirbinėjimo. At
minkit, 
turimo 
daiktus, 
dar pasauly nesi
randa. Taigi, be 
abejonės atneš di 
delius nuošimčius 
ant įdėtų pinigų 
ir suteiks jums ir 
jūsų 
darbus 
dos. ’ 

ypatiškai ar per laišką į mus. Tik- 
ką tvariame dirbtuvę.
FOUNTAIN PAINT BRUSH 

CO 
z 1623 Blue Island Avė.

kad mes 
tokius 
kokių

draugams 
ant visa

is reipkitės

MFG.

A. J. Mosgers - - iždininku, ir
B. Šumpiutė -Balienė — iždo

vas, kuriomis 1. v. komitetas 
privalo vadovautis savo veiki
me, būtent:

PARDAVIMUI NAMAI-2
PARDAVIMUI groseme ir 

bučernė su namu, labai pigiai. 
Atsišaukite:

D. MINI AT
2462 W. 46th PI.

PARDAVIMUI daugelis mažų 
vieno arklio vežimų, kurie buvo var
toti Express Company. Kreipkitės: 
AMERICAN RAILWAY EXPRESS 

CŲMPANY 
akely.Klauskit Mr.

PARDAVIMIJk saliunas. Kai- 
tfa $600.00/ PrieŽa^į pardavimo 
patirsit ant vietos.

3225 S. Ilaistė St.

mu-
Hra-

2826 Emerald Avė. 2!X> aukštu 
litis 6 ir 7 kambarių namas, g: 
džius. $7,500.

10808 S. Troy St., Mt. Greenwood, 
5 kambarių modemiška muro bunga- 
|nw; lotas 125x125. $1,500 cash rei
kta, kaina $6,500. Kreipkitės prie sa- 
•zimnkų.
| k OCH & CO. MORTGAGE 

BANKERS, 
2603 S. Halsted St.

PARDAVIMUI kampinis mūrinis na 
mas ant dviejų pagyvenimų. Taipgi 
ir visas biznis grosemė ir oueernė 
labai geroj vietoj. Atsišaukite

LUMBARDO BROS. ’ 
5159 Kolone Avė. 

Arti Archer Avė.

A public debate will be given at 
tha Ashland Auditorium, Ashland 

Avė, and Van Buren St.,1 Sunday 
Afternoon, Jan. ”15th, At '2:30 o’clock, 
betvvecn the Rev. X John Tucker, 
Affirmative, and i’Atty. CIarance 
DaVjX)W, Negativc, the Quastion: 
“Is Socialism.the Only Hope of the 
Rače”?

REIKIA DARBININKU

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

1458 W. 15th St.

MOTERŲ

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGYSTES ŠV. ALFONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavičių, 3138 S. Eme- 
lald Av., nut. rašų J. V. Dirnša, 
3242 S. Emerald A -/»*., iždo raSt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka f r. Kuzir.-inc- 
kis, 910 W. 32rd PJacc.

VITAUTO BAND valdyba 1922 m.: 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. Balakas, nut. rust. J.

• Barcis, fin. lašt. J. Philips, kasier. 
Kast. Shaulitis, kasos giob. Ign. Ju- 
revičia, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas j Ch. Liet. Rarbininkų 
Tarybą J. Balakas.

ATIDAI NAMŲ TROKŠTANTIEMS

Puikios South Side vietos su 52 lo
tais. Ištaisyti ir apmokėti, 2 gatve- 
karių linijos eina. Bizniavi lotai prie 
gatvekarių linijos $900.00. $135.00 į- 
mokėt,ir po $9.00 j mėnesį. Rezidenci
jų lotai $500.00 $75. įmokėt ir po 
$5.00 į menesį. Kreipkitės Naujienų 
ofisan numeriu 418.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J, Demereckis 3327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.;

'kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos .globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno menesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki 
40 nvetų. Kliubas bepartinis.

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir 
kitų tautų kolonijoj. Biznis senas 25 
metus. Pardavimo priežastis, va
žiuoju į Lietuvą.

• ,1637 S. .Tefferson St.ba jaunos merginos apie 15 ar 
16 metų amžiaus ^amų darbui 
—vaikų pridabojimui.

1801 S. Peoria St.

PARDAVIMUI biznio namas, 2 
pagyvenimų ir Storas su hardvvare ir 
painting. Namas beveik naujas, karš
tu vandeniu apšildomas, garadžius 4 
automobiliams. Parduosiu pigiai, ar
ba mainysiu ant 2 pagyvenimų namo 
arba bučernės. Atsišaukite.

SZEMUT & LUCAS 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI saliunas su 
barais ir furničiais svetimtau
čių apgyventoj vietoj. Priežas
tį pardavimo patirsite ant vie
tos.

927 W. 54th St.
-------- -------- 1----------------------------

Lietuvių Tautiškų Kapinių laikyta
me susirinkime sausio 1 d. Kapinil 
globėjų tapo nutarta laikyti visuoti
ną susirinkimą sausio men. 22, 12 val- 
dienos Mildos švet. Bus pranešta 
visas Kapinių stovis. Jfe to bus rin
kimas penkių Kapinių globėjų Še- 
šiems metams.. Visi lotų savinikai 
ir draugijų atstovai kviečiami atsi
lankyti. — Kapinių Valdyba.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia. padėiė'as Pr. Sa- 
dauskis ,nut. rašt. Izid. Juščius, 
fin. rašt Izid. Vcdeckis 1732 So. 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasnutis, 2. G. M. Chemaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

REIKIA DARBININKUI. Kujturos Draugijos “Že
maitija” tikslas — doros ir 
meno dvasioje kelti savo na
rius ir Kauno rėdybos liaudį 
ir rengti juos kultūriniam 
gyvenimui.

II. Svarbiausios “Žemaitijos”
priemonės savo tikslui atsiekti:

ir laiko knygynus 
Ame

rikoj ir persiunčia sulig auko
tojo nurodymu į Kauno i.“.’, 
egzistuojančius knygynus ir 
skaityklas — knygas, laikraš
čius ir šiaip įvairius spausdi- 
nius; c) steigia ir ruošia ben- 
do ir specialinio lavinimosi 
kursus, mokyklas ir paskaitos,
d) šelpia neturtingą, bet talen- 
tpigą Kauno rėd. moksleiviją;
e) teikia savo nariams mora
linę ir medžiąginę pagelbą ne
laimingame atsitikime.

lį
po
Ji
ir

IR SRUTŲ KANALAS TURI
MKICK”. t

Vakar nuliūdę seniukai taba
ką “čiuidami” su skaudančio
mis širdimis vaikščiojo srutų 
kanalo pakrantėmis ir nusimi
nę a Ilgai lest a ūda m i į jį žiurėjo. 
Mat jie suo<Iė, kad “dovanos” 
randasi. £• Chicago avė. 
policijos stoties dvylika poli- 
cistų sukaitę keturias valandas 

, lenktais vamzdžiais dirbo šimti
nę “eoektail“ iš 1,800 galonų 
munšaints raugo. Kiek vėliau 
keturi vyriukai, tapo suareštuo
ti. Jų namuose, po Dum. 826 
Milton avė., surado ^policistai 
didelį munšainci varyti apara
tą. V /

$25 Už RODYMĄ ŠPAGOS.

Teisėjas nuteisė James 
Roach, 30 metų amžiaus vyriu
ką, užsimokėti $25 pabaudos ir 
teismo lėšas už rodymą šypsos 
Mat jam alkanam stovint šaly- 
gatvyj ir žiūrint į svečius, val
gančius Shermano viešbučio 
kavinėj skanius pietus, tie ėmė 
iš jo juokus krėsti, taigi jis ir 
parodęs jiems špygą. Kavinės 
savininkas tai patėmijęs jį su
areštavo.

MOTERŲ PLĖŠIKAS GAVO* 
NUO 3 IKI 15 METŲ 

KALĖJIMO.

Teisėjas J. J. Sullivan nutei
sė Frank VVilkens, 26 metų 
amžiaus, nuo trijų iki penkioli
kos metų kalėjiman už pavo
gimų automobiliaus. VVilkens 
pasivogęs fordų važinėjo gatvė
mis ir apiplėšinėjo moteris. Jis 
sako tokiu būdu buvo apiplė
šęs 15 moterų gatvėse,ir 
kuosc. .

par-

SUŠALO ŽMOGUS.

Užvakar rado negyvą žmogų 
sėdintį gatvelėj už užpakalinio 
namo galo. po num. 21 So. 
Dės Plain^s gat. Spėjama, kad 
šaltis ir munšainė suvargusį 
žmogelį sušaldė. X

VYRAS PERDŪRĖ SAVO 
PAČIĄ.

W. Kcssler, 1325 N. Halsted 
gat., peiliu perdūrė savo pačią, 
kai juodu munšainės prisimau
kę susivaidijo. Jo moteris nu
vežta St. Josephs (Ligoninėn, gi 
jis ir jo munšainci varyti apa
ratas uždaryta cypėje.

vvkv

North Sidės Dr-jų Sąryšio vakaras 
su gražiu programų bus sekmadienį, 
sausio 15 d. Sehoenhofeno salėj, kam- 
pasMilvvaukce ir N. Ashland gatvių. 
Programas bus labai įvairus. Kvie
čiame publikų skaitlingai atsilankyti.

—Komitetas.

REIKIA patyrusio acetylene bumer 
į geležies atmatų kiemą. Atsišaukite 

AA URVINE & CO., 
14753 S. Halsted St.

Tel.: Caluinct 584.

Lietuvos Mylėtoju Draugijos mati
nis susirinkimas įvyks šeštadienį, sau- 

rėd.' s’° 14,, 8 v. v. A. Urbono salėj, 3338
S. Auburn Aw. Visi nariai kviečiami 
susirinkti. HAis knygą revizijos ko
misijos raportas ir daug kitų svarbių 
reikalų, -t- Rašt. K. J. Dcmereckis.

JIEŠKAU DUONKEPIO tokio, ku
ris m<ka kepti tikrą lietuvišką duo
ną. Del platesnių žinių atsišaukite 
sekančiu adresu:

Y. BAKANAS,
107 Koscusko St, La Porte, Ind.

III. Draugijos darbo plotas— 
visa Amerika ir Kauno rūlyba.

nių Valstijų mieste Chicago,
III. »

IV. “Žemaitijos“ nariais gali 
būti k tok vienas asmuo, paei
nąs iš Kauno rčd.,* be tautos, 
tikybos, pažiūrų ir lyties skir
tumo. Nariai moka Centrui

Ratine, Wis.— Bus metiniai susi
rinkimai sausio 15 d. “Union Hali”, 
T .M. D. 121 kps., prasidės po pietų 
kaip 12:30 vai. Ateikiti visi nariai 
atsiimti knygas “Kitas Karas”, užsi
mokėti duokles ir išrinksime naują 
kuopos valdybą.—A. L. T. Sandaros 
35 kuopos metinis susirinkimas bus 
toj pačioj svetainėj, tik prasidės kaip 
3 vai. Visus T. M. D. ir A. L. T S. 
narius kviečiame būtinai dalyvauti 
susirinkime. Turime dauk reikalų 
aptarti.—Rašt. M. Kasparaitis.

REIKALINGAS APYSENIS ŽMO- 
gus suprantąs kuknios darbą. Valgis, 
guolis ir nuo $12 iki $15 į mėnesį.

Darbas nuolatinis per visą metą. 
1606 S. Halsted St.

EXTRA — BARGENAS
Pardavimui saliunas. Biznis išdirb

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

PARDAVIMUI greitu laiku pusė 
saliuno. Esu priverstas važiuoti į 
IJetuvą. Biznis gerai eioą. Atsi- 
šaaukite greitai, bus trumpame lai
ke ir už pirmą pasiūlymą turi būt 
parduota. Lalsnis ir renda užmokė
ta nuo 1 d , šio mėnesio.

1400 S. Union Avė.

Lotai ant Mainymo.
Turiu keletą kampinių lotų ir vi

durinių. Residencijoms ir bizniavų. 
Puikiausioj vietoj Chicago ir geriau
sia transportacija. Parduosiu su ma
žu įmokėjimu, arba mainysiu ant au
tomobilio, saliuno ar grosemes. Kreip
kitės Naujienos 520.
--------------------------l—------------------------------------ -

MAINOME, > parduodame namus, 
farmas. bučernes, automobilius ir ki
tokius biznius; turime namų didžiau
siame pasirinkime visose dalyse mies
to. Taipgi apdraudžiame visokius 
turtus nuo ugnies, pavogimo, užmuši
mo ir kitokių nelaimių. Kreipkitės. 
BRIDGEPORT>REAL ESTATE CO.

808 W. 33 PI. arti Halsted St.

L. K. MTNDAUGTO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 89th st.; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av.. nut. 
rašt. Ale* Varnelis 3031 S. Union 
p,v.: fin. rašt. Jos. Rlansdis 4414 S. 
Cnlįfi.mia av.: iždin. Peter Riškus 
2837 S Emorąld av.: kasos izlobe- 
iai: Kast Žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 202G Canalport 
avė. .

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir .bučernė 

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

Platesnių informacijų kreipkitės te
lefonu: i ,

Prospect 3590.

{VAIRUS SKELBIMAI
SVARBUS PRANEŠIMAS visiems 

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

CHA S DARASZKA, 
3020 Lowe Avė.

Phone Yards 4502-J

CICERO. ILL. — LIETUVOS KA
REIVIU DRAUGYSTĖS Valdvba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėvė
tos Fr. Grublis. nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis, kaeier. I/eo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma
žeikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikomi 
Irečią sekmadienį menesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S.50th 
Avenue. « ’ ,

V. Nario žmona arba nares 
vyras ir jų vaikai, nors ir ne 
Kauno rėdyboj butų gimę, tu i r 
teisę tapti Draugijos nariais.

Laikinas veik, komitetas jau 
pradėjo rinkti knygas. Siųsda
mi knygas ir kitokią literatūrą 
malonėkite nurodyti 
miesto ar miestelio » f uvjau MU1V gj'vcaiu 
ar skaityklą Kauno rėdyboj pa-'Cedar Point, Fa. 
geidaujate, kad jūsų auka bu
tų pasiųsta. Jeigu aukotojas 
nenurodys vietos persiuntimui 
jo literatūros, 1. v. komitetas 
ĮM^rsiųs ją savo nuožiūra. Auko 
jainą literatūrą reikia siųsti 
knygini šiuo adresu: J. J. Mos
gers, 3255 Union avė., Chicago,

į kokio

J' • { ' • i

Draugiškas vakaras su programų ir 
vakariene.—Rengia LSS; 4 ir 22 Kuo
pos ąėkmadienj, sausio 22, 1922, Pal
iulio Restorane, 3202 S. Halsted St., 
antros lubos. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Įžanga $1.25 asmeniui.

Tikietai parduodami Naujienų ofise, 
1739 S. Halsted St. ir Naujienų

■ i’.ridgeporto skyriuj, 3210 S. Ha'.ited 
St. ir pas narius.

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

Programas bus įvairus ir puikus.
—Rengėjai.

C O A L Y A R D
n- PARDAVIMUI didžiausia “CICERO 
COAL Y ARDAS” 5 lotai, trakės, ofi
sas, seifas, trokaį. vežimini, arkliai, 
kiti įtaisymai ir daugybė visokių ang
ių. Iš visų šonų apgyventa lietuviais 

ir kitom tautom. Nėra kito coal yar- 
do. įplaukos yra labai dideles, o! 

biznls/yra išdirblfeiš plačiai ir labai 
geiar Didelis bargenas 
Jtodk'ėti reikja $16,500.

FEDERĄL BOND & 
COMPANY 

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

už $20,000.

L AND

Cicero.

ASMENŲ MSKOJIMAI
J IEŠKAU savo švogerio Kazimiero 

Majaus, Kauno rėd., Raseinių apskr.,

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

710 W. 33rd St.

BARGENAS
Pardavimui /rumTamc laike hučer- 

no ir grosernė su ?ntomociltoin, ge
rame stovy.i. Pardavimo priežastis, 
f-uvininkas išvažiuot; ant fa m >;.

’• 2500 W. 4Cth PI,

MOKYKLOS

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS

5 kambarių vėliausios mados ra
kandai turi būt urnai parduoti aut 
syk ar atskirai už teisingą pasiūly
mą. Taipgi groiik is pianas prijung
ta U kūlele ir didelis dube<t iva sp- 
renazina phonograpas su rekordais. 
Viskas gvarantaj:;a. Rezidencija

1922 S. Ke Izis Avė,

MOKINKIS

Irnvo-vn-i j Laukuvos parapijos, Bučių kaimo. Gir- 
k. '. 11 < dėjau buk gyvena po adresu: Box 222, 

• jei gyvas, malonė
kite atsišaukti. Pranešėjui suteiksiu 
atlyginimą $5.00. Egnieška Meizaitė- 
Girkantienė, 317 McKinley St., West- 
ville, III.

$500.00 piginus, negu yra verta.
PARDAVIMUI bučerne ir groser

nė; geroj vietoj, lietuvių ir kitų tau
tų apgyventoje, biznis “cash”. Taip
gi priimsiu į mainus^ automobilių ar
ba lotą. Priežastis pardavimo yra la
bai svarbi. Atsišaukite tuojaus: 4602 
S. RockWf St.

prie 
jos

JIEŠKAU savo brolių Vaclovo, .To
na, Kazimiero Paulauckų ir motinos 
Skoliast’kos, apie 20 metų kaip Ame- 

i r^koj gyvena prašau atsiliiepti, jei 
I kas žino meldžiu pranešti man, bu
siu dėkinga.

i Kauno rėdybos, Raseinių apskr., 
' Betygalos vai., Burbiškiu kaimo, Bro- 
I nislava šeudikienė.

! JIEŠKAU savo tėvo Juozapo Lie
pos, Ramygalos par.; Naujamiesčio 
volosties, 20 meti) gyveno Chicagoj, o 
dabar nežinau* kur, Mama mirus, 

( paliko mane llietuvoj. Malonės atsi- 
į šaukti, arba žinanti teiksis pranešti.
’ Ona IJepukė, po vyru Miller, 535 
Greepwich St, Nevv York, N. Y.

III.
i

Norintieji prisirašyti 
draugijos arba sutverti 
kuopą, tegir kreipiasi dėl infor
macijų į komiteto susi nešimų 
raštininką.

Laik. veik, komitetas prašo 
visų gyvuojančių Kauno rėdy
boj knygynų ir skaityklų pra-, 
nešti savo adresus. Taipgi j y 
kviečia atsiliepti ir tų mies
telių gyventojus,, kur dar nėra 
įsteigtų knygynų bei skaityklų

APSIVEDIMAI.
I JIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 22 metų amžiaus. Geisti- 

!♦ na, kad galėtų kalbėti lietuviškai, an- 
bet kurie pageidauja, kad to- kiškai ir lenkiškai; šviesplaukė,gra- 

malonios širdies, nedidesnio ūgio 
į kaip 5 pėdų ir kad turėtų nors kiek 
’ turto. Esu 25 m1, vaikinas, 6 pėdų 
ūgio, malonios širdies ir labai turiu 
malonę į merginas. Todelgi norėčia 
pasipažinti su gera mergina. Nevar
toju svaiginančių gėrimų, turiu biskį 
turto. Su pirmu laišku prisiųskite ir 
paveikslą.

-—L. Apolis, susirk, rašti
ninkas, 4254 Archer avė., Chi
cago, III.

P. S. Kitų lietuvių laikraš
čių prašome perspausdinti.

— L. Apolis.

panešimai!
LDLD 19 Kuopos susirinkimas į- 

vlks sekmadien., sausio 15 d., 11 va
landą ryto, “Naujienų” name 1739 S. ’ 
Halsted St. Visi draugai malonėkite 
ateiti į susirinkimą, gausite knygą už 
pereitus metus — Valdyba.

3027 Farrell St Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
vaikinams: vana ir elektro švio 
sa. Atsišaukite.

S. M.
2040 N. Robey St.
ant 3-čių lubų. •

PARDAVIMUI kornetą visai kaip 
nauja, aukšto ir žemo tono, sidabru 
pleityta. Parduosiu visai pigiai. Ma
tyti galima visada. Kreipkitės:

T. J. VVARACHINSKY 
833 W. 33-rd Street 

ant pirmų lubų iŠ užpakalio.

EXTRA
Didelis Bargenas

Žmogui norinčiam padaryti pinigų. 
Pardavimui biznis: cigarų, cigaretų 
ir tabako krautuvė, visokių tautų ap 
gyventa; sykiu ir karčiama su ba
rais ir visais įtaisymais. Taipgi, par
duosiu sykiu ir automobilių. Parduo
siu pigiai. Biznis gerai eina; tūks
tančiai žmonių pro šalį praeina ka< 
dieną. Pardavinvo priežastis, negaliu 
pragyvent, todėl, norintis įsigvti biz
nį, nepraleiskite progos. Laimiis už
mokėta už visą motą $200.00. | Kreip
kitės:

1844 Canalport Avė.

nį, nepraleiskite progos. Lai

PARDAVIMUI bučernė ir groserrie. 
Biznis išdirbtas por džiugelį metų; 
visokių tautų apgyventa vieta; biz
nis cash. Parduodu pigiai. Priežastį 
pardavimo, patirsite ant vietos.

1334 W. 61st Street
Tel.: Went. 0077.

PARDAVIMUI soft drinks parlor. 
Geras biznis. Turi būt parduota 
priežasties Heros.

FRED SOMMERS, 
' 272.1 Archer Avė., savininkas

Tel.: Yards 5332 J.

iš

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

PARDAVIMUI rakandai, playeris 
pianas, odos ir velouro gyvenimo kam 
barių setas, walnut valgojomo kam
bario setas, misinginė lova; kaurai ir 
miegkambario setai, -dreseris, pasta
toma,Tint grindų lempa buffet ir t.t.. 
Parduosime pigiai ant syk ar atski
rai. Kreipkitės 4959 Prairę Avė. 
Apt. 1. Tel.: Oakland 5925.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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

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

Master Sewing School
Pripcipalas 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl. ,

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

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

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

AUTOMOBILIAI
Winter Six (daugumas taip vadina) 

1922, automobilius, visai naujas, 5 
sėdynių su žieminiu Califomia vir
šum1. Pilnai įrengtas: pečius, už
dengtos sėdynės ir t.t. Motoras 60 
arklių spėkos. Parduosiu už pusę 
kairfes. Imsime Roadster kaipo, dalį 
užmokesčio. Kreipkitės į Naujienų 
ofisą 1739 S. Halsted St. Klauskit P. 
Sinkus.

, NEPRALESKITE PROGOS, kurie 
turi|e automobilių ir norėtumėt par
duoti arba mainyti ant namo ar biz
nio, atsišaukite tuojau pas:

/ X A. GRIGAS,
>3114 S. Halsted St.

P-lis E. KAZLAUSKAITĖS
I LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Kleaoa: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimu.
EVELYN ACADEMY OF 

G0WN DESIGNING
Row 402, 59 E. AdamskSt.,

Tel:. Harrison 1421. Cnicago

DRAUGYSTĖ LIETUVOS GOTUS:— 
Pirmininkas J. šaulvs. 2152 W. 24th 
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
mų rašt. F. Ažusenis. 4014 S. Ma- 
plewood A v.; fin. rašt. J. Laurai
tis; kontroles rašt. T. Budginas; ka
sierius Mvkolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.—. 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio trečią nedėldienj, 1 vai. po 
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas 
18-tos ir Union avė.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI — $6,500 — 4 flatų 

medinis namas prie 5539 S. Justino 
St. Rendos $84.00 į mėnesį. Ga- 
sas, elektra — Savininkas — Bor- 
kenhagen, 5703 *S. Ashland Avė.

, — Savininkas .— Bor- 
03 *S. Ashland Avė.

2-os lubos.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
melis, šeši kambariai, naujos mados, 
įtaisymai; parduosiu už $1,800. Prie
žastis pardavimo — bedarbe ir liga 
namuose. Savininkas randasi

6837 S. Washtenau Av.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais;
Specialia vakarinis'klesos biz

niavome merginoms, pasistovimai 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St. .i

Kreipkitės ypatiškai arba raly 
kit išlygų pakiausdami.

Sara Patek, plmdnlnki. 
.............................. ...................................

LIETUVIU POLITIŠKAS TR PAŠEL- 
POS KLIUBAS: — Pirmininkas 

Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.: 
i Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3333 

S. Halsted St.: Nutarimų rašt. Ant. 
\Bonben, 8231 Emerald Avė.; Turto 
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca- 
lifomia Avė.; Kontr. rašt. St. Ja-

> rembauskas; Išdininkas Kaz. Cho- 
pulis. — Susirinkimai laikomi pirmą 
subatą kiekvieno minesio D. She- 
maičio «vet., 1750 S. Union Avė.

PARDAVIMUI namas ir lotas apie 
33-čią ir Lowc avė. Muro namas, su 

.... įvesta elektra, vanos, šiltas vanduo, ir
tuvių kolonijoj. Sykiu 4 kam-t viR0]ę{ paskutinės mados nagerinimai. 
kambariai gyvenimui, apšildomi. Parduodu pigiai, nes išvažiuoju į Lie- 

1OAQ ituvą. Kreipkitės Naujienų. Bridge-
1803 W. 47tli bt. porto skyrius 3210 Halsted St. No 80.

PĄRDAVTMUI grosernė: lie

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

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

Sunaudokite liuosus vakarus pasi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Avė., 

Chicago, 111.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTĖ: Pirm. Ant. Rudauskas, 
3328 Auburn Avė.: padėjėjas, Pet
ras Rudokas. 1164 W. 19th St.; 
Nut. Rašt. A. Marcinkus, 811 W. 
19th St.: Fin. Rašt. Antanas Pien- 
lokas. 2723 Emerald Avp.t Kasie
rius Kaz. Paulauskas, 2334 W. 23rd 
St? Susirinkimai laikomi kiekvieno 
mėnesio paskutinį nedėldienį Valen- 
čiaus salėj, 1732 So. Union Avė., 
1:30 vai. po pietų.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUDĄS: pirmininkas A. Kadze^- 
Fkis. 1217 N. Hovne Avė.: nut ra^t 
J. Makrickas. 2014 Fowler St.; ižd. 
M. Reipą. 2228 Carver St.; fin. rašt. 
J. Radišauskaa. 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak.




