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Angliakasiai neleis 
nukapoti algas

■ ' I

Žmogėdystė Rusijoj
p

Suomijos - Rusijos kivirčiai 
x nesibaigia

Angliakasiai neleis auka 
\ poli algas

Angliakasiai nežengs atgal, bet 
stos kovon: algų nukapoji- 
mas yra tuščios kalbos, sa
ko Lewis. .

SHAMOKIN, Pa., s. 17. -- 
Pūščios yi;a kalbos apie nuka- 
pojimą angliakasių algų. Taip 
pareiškė angliakasių unijos pre 
zidentas John L. Ųewis antra
cito angliakasių konferencijoje. 
Jis pripažino, kad yra “orga
nizuota propagandą nukapoti 
angliakasių algas”^ bet, priifų* 
rė jis, “negali buu daroma jo
kio žingsinio atgąl angliakasių 
unijos progrese”.

“Jeigu industrinis konfliktas 
turi įvykti apgynimui interesų 
kasyklų darbininkų ir apsau
gojimui jų garbės”, pareiškė 
I ewis, “tai tas konfliktas turi 
įvykti dabar”.

Jis sakė, kad angliakasiai 
yra prisirengę ir nori užvesti 
derybas ajac naujus kontrak
tus antracito ir minkštųjų an
glių laukuose, vieton tų kon
traktų, kurie išsibaigia kovo 31 
d., bet jeigu kasyklų savinin
kai neatsilieps į pakvietimą ir 
nebus padaryta naujų kontrak
tų, tai taika anglių pramonėje 
nepriklausys nuo organizuotų 
angliakasių; < 
wis, “jei neorganizuotieji dar
bininkai krykiu distriktuose 
ir kituose distriktuose ir pri
imtų algų nukapojinią, mes 
vistiek nemanome pasekti ne
organizuotus darbininkus.

“Voltui butų kalbėjus apie

neatkreipiant domės į tą faktą, 
kad apie 30(),(XX) angliakasiu 
minkštųjų anglių laukuose visai 
nedirba, o daugelis tūkstančiui 
kitų dirba tik dali laiko. An-

pragyvenamąją al-

ir biznio interesai 
kitokius budus pa- 

minkštųjų

turi gauti 
gą”

Politikai 
turi rasti 
taisymui blogumų
anglių laukuose, o ne pagelba 
nukapojimo algų, sakė Le”.ris.

Lewis toliau sąkė, kad padė
tis antracito laukuose reikalin
ga yra pertvarkimo, panaiki
nimo .niekučių nelygumų da
bartinėse skalėse ir trumpesnių 
darbo valandų dėl tų, kurie da
bar dirba daugiau kaip 8 vai. 
į dieną. Jis sakė, kad buvo 
bandyta padaryti angliakasius 
kaltininkais už anglių kainą, 
bet ištikrųjų gi angliakasiai

kai nos.

Australijos grudai Europos 
badaujantiems.

MELBOURNE, sausio 16. 
Australijos valdžia pasiųs 
savo sandėlių Anglijoje 
$250,000,000 reikmenų,
ginusiai kviečių, Europos ba
daujantiems žmonėms.

is 
už 

dau

“Socialdemokratas” .
Musą draugą savaitinis laikraštis 

iŠ Kauno. Skaitykit vist
Gaunamas Naujienose

Kaina 5c

Kanibalizmas tarp Rusijos 
badaujančią

žmonės delei bado eina iš pro
to ir maitinasi net savo kū
dikių lavonais.

' RYGA, s. 17. — Kanibaliz
mas, apie kurio buvimą Sama
ros apygardoj pranešė delega
tas į sovietų kongresą trejetą 
savaičių atgal, patapo visuoti
nu Volgos apygardoje, sako 
Rosta žinia.

Peržvelgdama vėliausias ži
nias iš bado distrikto, Rusijos 
bevielinė žinių agentūra sako, 
kad žinios tankiai mini apie 
tai, kad tėvai išeina iš proto ir 
suvalgo savo vaikus.

“Nežiūrint kaip nė greitai at
eitų pagelba, ji visgi neišgelbės 
šimtų tupiančių valstiečių”, 
sako Rostos pranešimas.

“Visi arkliai jau tapo suval
gyti ir medžiai sekamais metais 
bus be lapų, kadangi suvalgy
ta bum burus. Visi maisto 
substitutai išsibaigė. Badas ir 
ligos pilniausiai viešpatauja.”

Sesera, Sausio-January 18 d., 1922Chicago, III

Ar taip ir bus?
Nf\ ViENPD 

'klauskit papyko .
HM HUbPHEbTH-

Rusai patenkinti pakvieti
mu Genoa konferencijon

Litvinov prisipažįsta, kad Ru
sijoje nėra komunizmo ir pri
žada susilaikyti nuo propa
gandos.

Reikalauja pakeisti sutartį Japonai bando pasigriebti 
Šantungo kasyklas

107 žuvo Alpuose Siuvėjai grįsta darban

Rusijos-Suomijos kivirčiai 
tebesitesia

reikalauja atlyginti josRusija
išlaidas puolimo ant Kareli
jos. Finlandija irgi stato rei
kalavimus.

OOPENHAGEN, s. 17. —Ru-

BERN, s. 17. — Paskelbto
mis oficialinėmis skaitlinėmis, 
1921 m. 107 turitsai ir laipio
tojai žuvo centraliniuose ir ry 
tiniuose Alpuose, bandydami 
pasiekti Alpų viršūnes. Datt- 

v" ' ’ ’ — i nuogiausia užsimušė krisdami 
kalnų.

12 žuvo ant laivo užsibaigė, kada 
asociacijos advoka-

12iIjONDONAS, s. 17t — 
žmonių žuvo laike ekspliozijos 
ant vokiečių laivo Vesta, plau
kusio iŠ Hamburgo į Lisboną. 
Dešimtį žmonių išgelbėjo ki
tas laivas. Laivas buvo 
krautas kerosino.

Jurgai Rusijoje

pri-

MASKVA (Rosta-Wein). — 
Astrachaiiiaus redybos pildo
masis komitetas leido organi-

NEW YORK, s. 17. — 55,000 
moterų rūbų siuvėjų New 
YorkO distrikte šiandie turėjo 
pradėti griįšti į savo dirbtuves, 
kurios buvo uždarytos nuo 
lapkričio mėn., kada siuvėjai 
sustreikavo protestui prieš įve
dimą darbo nuo štukų ir prieš 
prailginimą darbo valandų.

Streikas 
fabrikantų
tai pranešė darbininkams, kad 
dirbtuvės, teismo įsukimu, bus 
išnaujo atidarytos^ Darbinin
kai tada nutarė sugrįšti į dar- 
M- '

“Laimėjimas streikuojančių 
moterų rūbų siuvėjų turi tau
tines svarbos”, pasakė unijos 
prezidentas Benjamin Schlesin- 
ger. “Jis parodė organizuotų 
darbininkų išgalėjimą priversti 
samdytojus pildyti susitari
mus”.

Wilsonas kovos prieš naują 
sutartį.Turgus (mugė) Archarovkoj 

prasidės sausio 1 d.
(PARYŽIUS, s. 17. — Pre

miero Poincare pirmu oficią- 
liniu darbu, kaipo užsienio rei
kalų mmisterio, buvo išlygi
nimas nickurių dalykų Angli
jos-!'ra nei jos sutartyj, kurią 
jau pirmiau sutarė Briand ir 
Lloyd George, bet kuriai pasi
priešino prezidentas Milleran- 
das. Tuo roikalu Poincare tu
rėjo ilgą ,pasitarimą su Angli
jos užsienio reikalų ministeriu. 
lordu Curzon ir su ambasado
rių lordu Hardinge.

Sprendžiama, kad Poincare 
prašė taip jiapildyti sutartį, 
kad ir Franci ja galėtų eiti 
Anglijos pagelbon, 
butų užpulta.

Stato tuos pačius reikalavimus, 
ką ir geležinkelių klausime. Priėmė algą nukapoję

WASHINGTON, s. 17. —Yra

Wilsonas griežtai pasipriešins 
nusiginklavimo konferencijoje 
padarytai keturių valstybių su
tarčiai. Jis mano, kad sutar
tis neatitinka jo tautų sąjun
gai jr kad tai yra tik tolimes
nis tęsimas viršesnės gruphi 
valstybių prieš kitas valstybių 
grupes spėkos sistemos. Spėja
ma, kad jis tuo dalyku neuž
ilgo išleisiąs kokį-nors viešą 
pareiškimą.

MONTRĘAL, s. 17. Gele
žinkeliečių atstovų ir kompa
nijų konferencijoj tapo galuti
nai priimtas padarytas pereitą 
birželio mėn. 12 Vk nuoš. nu
kaposimas algos 140,(XX) Ka
nados geležinkelių darbininkų. 
Pirmiau algų nukapojimas bu
vo priimtas su protestu.

WASHINGTON, s. 17. — 
Japonijos ir Chinijos delegaci
jos, kurios’ bando išrišti Šan
tungo klausimą, vakar pradėjo 
svarstyti apie esančias šantun- 
ge anglių ir geležies kasyklas, 
bet > jokio progreso linkui susi- 
taikimo nepatarė.

Chiniečiai reikalavo, kad 
jiems butų atiduota kontrole 
ant kasyklų, bet siūlė japo
nams 50 nuoš. dalį kasyklų ka
pitale. Tečiaus japonai 
nesitenkina ir reikalauja 
kasyklų bendros kontrolės.

Taigi ir kasyklų klausime 
atsirado tos počios kli 
ir rišant šantungo g 
klausimą, nes ir te 
reikalavo bendros - 
kuomet chiniečiai siūlė 
lyvavimą kapitale. Bet japo
nai laimėjo geležinkelių klau
sime, veikiausia jie laimės ir 
kaasykjų klausime.

Pilname rytinių klausimų 
komiteto susirinkime, kada 
Chinija pakėlė klausimą apie 
garsiuosius Japonijos 21 rei
kalavimus, kuriuos ji priveikė

MASKVA, s. 17. —< Maksim 
Litvinov sako, kad oficialinis 
pakvietimas į Genoa ekonomi
nę konferenciją, prisiųstas jam 
Italijos premiero Bononi yra 
pi i patenkinantis, 

les pripažinome 
ro skolas”, sakė 

”ir mes mielu noru 
susilaikyti nuo propagandos. 
Tame dalyke mes visuomet bu
vom priekyje ki^ų šalių.. Mes 
ypač sveikiname pripažinimą 

šaliai turėti 
savo pačios socialinę sistemą 
ir Gannes konferencija užsitar
nauja kredito už apreiškimą to 
principo. Musų dabartinė sis
tema Rusijoje nėfra komunisti
nė, bet ji yra skirtinga nuo 

t sistemos. Mes 
džiaugiamės, kad visos šalįs 
jau yra prisirengusios pripa
žinti buvimą skirtingų val
džios sistemų.” /

senąsias 
(Litvinov, 
sutiksime

jei toji

I teisės .kiekvienai
V • _ ?

sijos sovietų valdžia prisiuntė j kapitalistines
Suomijai (rimanuijai; naują 
notą, kurioj Suomija ♦ vėl kal
tinama rėmime Karelijos suki
limo prieš bolševikus, taipjau 
statoma Suomijai 
kalavimų, 
žinia.

keletą rci- 
sako Helsingforso

savaitę iš Helsing- 
įpranešta, kad Ru-

(Pereitą 
forso buvo 
sija buk pertraukusi diploma
tinius ryšius su Suomija, bet 
galbūt ta žinia nebuvo teisin-

Sakoma, kad Rusija. tarp ki
tų pastatė Suomijai sekamus 
reikalavimus:

1. Kad Suomijos-Rusijos ru- 
bežius butų uždarytas.

2. Panaikinti visas anti-bol- 
ševikiškas revoliucines organi
zacijas.

3. Panaikinti visas- priemo
nes šelpimui kareliečių.

4. Atlyginti Rusijos išlaidas 
karo su kareliečiais.

• j: /

Suomijia iš savo puses parei
kalavo iš Rusijos valdžios:

1. Nubausti visus tuos, kurie 
peržengė Suomijos rubežių ne
utralitetą.

2. Atlyginti už nuostolius, 
kokius pridarė Suomijai Kare
lijos sukilimas.

Suomijos valdžia taipjau

gimąsi su esančiais Rusijoje 
gnomais. Rasinis giminingu
mas tarp suomų ir kareliečių 
yra labai didelis.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENOS”

TYRlNfiS VAKARYKŠČIUS 
GAISRUS.

klausimas
Lenkijos, 

atakos
apie apsaugojimą
atsitikime Vokietijas
bus svarstomas Hardinge ir 
Poincare vėliau, kada bus pa
darytas pasitarimas su Lenki
jos valdžia.

Mainys politiką linkui 
Egypte

tuo

elių
,onai 

troles, 
da-

CHICAGO. — Vakar, sker
dyklų distrikte buvo trįs ne 
mąži gaisrai. Pirmas gaisra... 
.prasidėjo Willianl Davis Pack- 
ing Co., statinių dirbtuvėj, 
4104 Union Avė., pridaręs už 
$20,(XX) nuostolių. Keliom# mi
nutėms vėliau užsidegė Jack 
O’Brien, 717 Rbot St. arklydė, 
kurioj sudegė 35 arkliai. Tre
čias gaisras buvo Magnus Me
tai Co., 4021 Emerald Avė. Ma
noma, kad pirmieji du gaisrai 
kjlo dėlei padegimo ir todėl bus 
tyrinėjimai. Visi tris gaisrai 
pridarė už apie $50,000 nuo-

Kunigas pavogė kito kunigo 
pačią.

MARION, O. sausio
Kun. W. W. Crabtree, 
ir turintis suaugusius 
pavyliojo kito “brollio, 
je“, kun. Rough, pačią ir 
ja nežinia į kur išdūmė.

16.

vaikus,
Kristu-

su

Rusijos skolos primuso 

 

(nuo gavimo pagalbos.

Maksim Litvi

negali užmo

MASKVA, sausio^ 16. — “Iki 
Rusija nežinos kokią pagelbą 
duos kitos šalįs jos rekonstru
kcijai, negalima duoti pra
nešimo apie užmokėjimą užsie
nio skolų“, sako 
nov, viršininkas 
jų užsienyj.

“Rusija dabar
keti ir negali apskaityti kiek ji 
galės užmokėti ateityje, iki ji 
nepatirs kokią finansinę pagel
bą gaus ji iš svetur. Tą dalyką 
turi nuspręsti derybos.“

Litvinov vien pakartoja tik 
tą ką sakė Trockis, Krasinas ir 
kiti sovietų vadovai dar prieš 
gavimą pakvietimo į Genoa 
konferenciją. Ir nėra jokių į- 
rodymų, kad sovietai butų per
mainę savo nusistatymą.
• Litvinov skaito, kad Genoa 
yra nepatogi vieta1 delei netiku
sios komunikacijos su Maskva 
ir delei to, kad Italija neįsten
gė ir pirmiau apsaugoti nuo 
užpuolimų sovietų atstovus. 
Jis sako, kad Londonas butų 
daug patogesnė vieta, kadangi 
iš ten visiems delegatams butų 
lengviau susižinoti su savo val
džiomis.

LONDONAS, s. 17. — Pre
miero Lloyd George pakvieti
mu ryto įvyks kabineto susi
rinkimas apsvarstyti Anglijos 
valdininkų Egypte siūlomas 
naujas koncesijas Egypto ,niv- 
cionalistams. t

Sunkiausias yra susitaikimas 
apie Suezo kanalą. Anglijos ko
lonijos reikalauja ajisaugoti 
Suezo kelią, o ir kolonijų mi
nisterija priešinasi ištraukimui 
Anglijos garnizono iš to ka
nalo teritorijos. Betgi to rei
kalauja egyp liečia i, nes jie ne
gali jaiistis pilnai laisvais ir 
nepriklausomais iki jų šalyj 
pasiliks Anglijos kareiviai.

Žinioms, kad Anglija bitk or
ganizuojanti “black and tau” 
policijų tarnybai Egypte, tapo 
užginčyta.

ke karo didelį spaudimą, Chi- 
nijai tapo pasakyta, kad apie 
tai dabar negali būti svarsto
te ^ki nėra išrištas Šantungo 
klausimas.

Pranašauja Indijos 
sukilimą

In-
sa-

SKAITYKIT IR PLATINKIT
NAUJIENAS"

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 17 d., užsienio pini

gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25.0*00 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos, 1 svaras sterlingų—$4.23 
Austrijos 100 kronų ........... 3%c
Belgijos 100 frankų .....   $7.83
Danijos 100 kronų ........... $20.00
Finų 100 markių ................... $1.88
Francijos 100 frankų ........... $8.19

^Italijos 100 lirų........................ $4.39
Lietuvos 100 auksinų ...............  55c
Lenkų 100 markių ................ . 8%c
Norvegų 100 kronų ........... $15.55
Olandų 100 guldenų ........... $36.82
Švedų 100 kronų ............... $24.90
šveicarų 100 frankų........... $19.45
Vokietijos 100 markių ........... 55c

WASIIINGTON, s. 17. — 
dijos komiteto narys Ghose 
ko, kad visa Indija paskelbs 
nemokėjimo mokesčių streiką 
apie vidurį kovo mėn.

“Anglija tada išsinešdins iš 
Indijos, arba turės griebtis 
prievartos, kad išrinkus mo
kesčius. Panaudojimas spėkos 
bus ženklu užbaigimui “pasy- 
vio” ir ramaus sukilimo ir In
dija griebsis ginkluoto apsigy
nimo. Tikiiinąsi, kad Gandhi 
tada išleis paskelbimą respub
likos”.
K Ghose sako, kad nacionalistai 
turi daugiau kaip 1,(X)0,0()0 ka
riniai išlavintų žmonių, neskai
tant rekrutų iš Indijos pulkų.

’ , I I ' *
--------------------------------------------------------------------------

SPRINGFIEIjD, sausio 16.— 
Illinois valstija šiemet turės 
aštuonius rinkimus: bal. 4., 
bal. 15, bal. 18, birž. 5 (teisė
jų), lapkr. 6 (kongresmanų); 
“praimeriai“ gi bus vas. 28, 
kovo 14 ir bal. 11.

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

ryto iki 2 vai. po piet.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 5G milijonų 
auksinų, visų laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DU ClUCAGOS OFISU.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje^er kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amen ms pataria siiįsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijąs 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 Pramones Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

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

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

Vokietijos darbininkai 
grūmoja valdžiai 

streiku.

Streiklaužių mokykla

Prezidentas Harding sako 
mums, kad (£“algapelnis turi 
būti teisingas draugijai”, bet 
kada draugija pamatys savo 
pareigą būti teisinga algapel- 
niui?

Algapelnis atidavė draugijai 
savo darbo vaisius, geriausią 
savo gyveninio dalį Atidavė tai 
draugijai, kuri dažnai pasiel
gė su juo aršiau kaip su žmo
gum, kruvino, žudė, aukojo 
jo kūną ir kraują tos visuo
menės labui ir vis jam sako
ma pamokslas apie jo pareigą 
būti teisingu tam baisūnui, ku
ris jš jo darbo gyvena.

Algapelnis negali eilioti dau
giau kaip kad iš jo jau paim
ta. Jis yra pavergtas, išnaudo
jamas, puldomas, žudomas — 
ko gi daugiau iš jo galima no
rėti? Teisingumo! Geradėjai, 
jums tektų drebėti, jei šitaip 
kaneveikiama jūsų savingo 
žiaurumo auka rįžtųsi suteik
ti jums prideramą teisingumą.

Tik algapelnis turi teisę rei
kalauti teisingumo iš jus, ir 
jis pareikalautų jos, jei jis tu
rėtų drąsos. Jums pavyko at
imti jam net drąsą reikalauti 
to, kas jam priklauso.

Jus pavogėte jo sielą iš jo, 
nes toji darbininko siela buvo 
taip tikrai žmoniška, kad ji

unijosVokietijčs gelžkelių 
pagrūmojo visuotinu streiku, 
jei valdžia pasiduotų liūgo 
Stinneso ultimatumui, einant 
kuriuo geįžkeliai turi būti pa
daryta privatine didžiųjų Vo
kietijos pramonininkų nuosa-

kietijos kredito atitaisymui.
.♦Gelžkeliečių organizacijos tu

rėjo susirinkimus įvairiuose 
centruose ir išnešė protesto 
l>ei pasipriešinimo rezoliucijas 
prrtš Stinneso pasiūlymą, kurį 
po to kancleris Wirth pripa^ 
žino nepriimtinu jo originalėjt

Vokietijos gclžkeliočiai yra 
susiorganizavę į ankštai susi
jungusių unijų federaciją, ve
dančią uždarytą šapą visuose 
skyriuose, įskaitant tokias gru- 

kurios yra priskaitomos 
prie “administratyvių” Ameri
kos Plumbo planu gelžkelianis 
vesti, j Susiklausomu veikimu 
šitos ifederuotoS unijos priver
čia valdžią daryti taip, kaip 
ji, unija nori.

Milwaukee. — Vietos orga
nizuotų darbininkų vadams te
ko patirti lapelis, kuriame sa
koma, kad nacionalč žvalgų 
mokykla, turėdama savo 
žiąją raštinę Milwaukce*j,

did- 
pri- 
dar-
ma- 
mo-

bininkų byloms. Iš lapelio 
tyt, kad šita “nacionalč” 
kykla savo reikalus veda 
boksą 1083 pašte, bet šitą cir
kuliarą siunlinejančio sekre
toriaus vardo nėra miesto, ad- 
resineje'. , i y

9

Jis sakosi tame cirkuliare, 
busią mokykla veikianti tri
juose miestuose — xChicagoj, 
Mihvaukec ir Pbiladelphlijoj.

Viename šitų cirkuliarų sa
koma, kad mokykla mokinan
ti žvalgybos profesijos apskri
tai ir primena apie gerai ap
mokamą pramoninės šnipybės 
lauką. Pramoninių žvalgų rei
kalavimas esąs baisiai didelis.

“Klientai (išdirbėjai) šituo
se atvejuose visuomet būva di
deli žmonės dideliais ištekliais 
ir nesigaili užmokėti.

Milžiniškas Koncertas 
ir Atidarymas 

CICERO LIETUVIU LIUOSYBES SVETAINES
. ' Į 1 i b Atsibus

Nedėlioję, Sausio-January 22rą dieną, 1922
Cicero Lietuviu Liuosybės Svetainėje

K. GUGIS
ADVOKATAI
Miesto ofisas!

127 N. Dearborn SU Room 1111-18 
Tel. Central 4411. VaL nuo 9-6

Gyvenimo vieta! 
2323 Se. Halsted St.

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

X
/

pUROPEAN AMERICAN RUREAU 

FABIONAS Ir MICKIEVICZ, Ved.

ir visiems, ir jei jus neken
čiate ko, jei jus bijotės ko, tai 
teisingumo, žmoniško teisingu
mo, teisingumo nesugadintojo 
žmogaus, kuris .dirba sau, at
sisako maitinti parazitus ir bū
ti kieno nors išnaudojamu.

9

Bet kadangi sveikas •reika
lauji teisingumo, kadangi rei
kalauji iš darbininko, kuris pa
tį sveiką maitina, dengia ir 
priglaudžia, kad jis darytų 
sveikam teisingumą, tai mes 
tikimės, kad jis ras drąsos duo
ti jums tai, ko jus šaukiate.

Ir ar žinote, ką tas reikš? 
Tas reikš padarymą galo viso
kiai vergijai, tas reikš pada
rymą ga'lo visokiam išnaudo
jimui, tas reikš biblinės tiesos 
išsipildymą: “Kas nedirbs, tas 
ir nevalgis.”
J Tai Btus teisih^umas, kurdo 
visuomenė turi teisę reikalau
ti; tai bus teisingumas, kurį 
darbininkas turi teisę duoti; 
tai bus teisingumas, kurįs įvy
kins taiką ant žemės*ir pada
rys galą visokiam depotizmui.

Jungtinių Valstijų valdžia 
yra valdžia žmonių, žmonėmis 
ir žmonėms. Kiekvienas repub- 
likonas ir demokratas politi
kas nori, kad mes šituo tikė
tume. Bet ar jie gali suteikti 
faktus tam, kad Amerikos 
Jungtinės Valstijos yra valdo
mos žmonių? Visai ne.

Paimkim tik vieną pavyzdį, 
kuris parodys kas valdo šitą 
šalį. Pereituose .rinkimuose 
New Yorko valstijos žmones

Didelis Maskaradų Balius
Rengia 

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRONĖLĖS

Subatoj, Sausio-Jan. 21 d., 1922 m.
MILDOS SVETAINĖJ,

3138 S. Halsted St.,

IllinoisCicero,St. ir 49 Court,'14

V Si'

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 S. Lą Šalie St. Room 324 
Tol.: Central 6390

Vale, 812 W. 33 St., Chicago.
Tek: Yards 4681

Iteal KnlHle, 
gg liiNurmai || 

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

Valandos: 9 iki 6 kasdiena, 
akarais: Utar., Ket. ir Šutu iki 9 vakare 

Ned : iki 3 po pietų.

h

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd SU kerti Leavitt 8L 
Telephone Canal 2552.

Valandos i 4 iki 6 po piet, tr naa 
7 iki 9 vakara.

Vada visokias bylas, visuose 
tetemuosa. Ekzemlaavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morga- 
žiaus ant lengvą IMygą.
>"■11 ' ■ .............. ■■UI — II mr

Gerbiamieji: Malonėkite visi atsilankyti. Gausite dovanas: pirma 
dovana $10.00; antra $5.00 pinigais. Daugiaus dovanų bus duodama 
vertės $400.00.

Bus puiki muzika brolių Sarpalių. \
Kviečia visus KOMITETAS.

—————i . ...... . —■

šiame Koncerte ir atidaryme dalyvaus geniausios spėkos Chicagos ir apielinkių, dalyvaus LAISVĖS KANKLIŲ 
MIŠRUS CHORAS p. KVEDARO vadovaujamus, geyai žinomas solistas p. STOGIS, garsus lietuvis smuikininkas 
p. BIČIŪNAS ir daugelis kitų gabių dainlnikų, solistų, smuikininkų, šokėjų ir tt.1 /

* Apvaikščiojimas atidarymo C. L. L. svetainės prasidės 2 vai. po pietų; programas prasidės punktuališkai 4 
vai. po pietų. Todėl, gerbiamoji visuomenė, kliubai, draugijos ir pavieniai esate širdingai kviečiami atsilankyti ant 
šio iškilmingo Apvaikščiojimo ir Koncerto, o mes užtikriname, kad busite pilnai užganėdinti.

Visus širdingai užkviečia ,1 » * i C. L. L. S. BĮ KOMITETAS.
PASTABA: Važiuokite bile karais iki 48 Avenue, 48 iki 14 ir eikite 2 blokus Į West. ' t*

8. W. BANES 
ADVOKATAS

71

niems vyrams tarnavusiems 
kariuomenėj yer karą už de
mokratiją. Buvusieji kareiviai 
ir daugelis kitų manė, kad tas 
dalykas yra išspręsta. Bet vie
ną rytmetf, skaitydami laikraš
tį, jie mato, kad Atsišauktinis 
teismas rado žmonių nubalsa- 
vimą nekonstituciniu.

Valstijos žmonės pripažino 
veteranam.^ bonus, o penki tei
sėjai jiems atsakė, “Nieko ne
bus; Bonų nėra.”

Ar sakysite, kad žmonės val
do? — R. Steiner.

NAUJAS ORIGINALIS TEATRALIS 
VEIKALAS: “Kova ties Giedraičiais“ 
VI veiksmų drama, šis veikalas per- 
stato Lietuvą 1920 m., kaip Lietuvos 
kaimiečiai kariauja su lenkų buržujais 
ir kaip tūlas moksleivis Įsimylėję ūki
ninko dukterį iš karės prieŽasties.Taip 
gi perstato seną žydelį smukliųinką 
kuris paragavęs lenkų ‘kultūros’ įstoja 
į Lietuvos šaulius ir daro daug juoko 
savo žydišku bailumu. šis veikalas 
labai įspūdingas ir tinka lošti kaip’ 
didelėms, taip ir mažoms kolonijoms, 
o mylintiems pasiskaityti — labai 
naudingas. Kaina 35c.
P. DEUSKIS, 
Akron, Ohio.

4

SPECIALIAI SPEKTAKLIAIŠVENTEMS!

TA. LilUt Nuriti 
JvtLiUU illa"

Bridgeporto Skyrius
3210 So. Halsted Street

Telefonas Boulevard 9663

MELBA
1 e C.v«xr.j:uprewe.

Koncertas ir Balius
Rengia ‘ 7

Jauny Lietuvių Am. Tautiškas Kliubas

Subatoj, Sausio 21 dieną, 1922
MELDAŽIO SVET.,

2242 W. 23rd PI.,
s i

Puse pelno skiriama badaujantiems Rusijos 
žmonėms.

Durys atsidarys 7 v. v. Programas prasidės 8 v. v.
Programe dalyvauja: A. P. Kvedaras ir jo va

dovaujamas Laisvės Kanklių Mišrus Ch. ir Vyrų K. 
Ch.; Julia Širvaitė, Sophia Juškaitė, P. Dauderis, PT 
Vėbra,-B. Zanevičiutė, J. Lengvinas ir kt.
Įžanga 50c. ir 75c. ■ A Kviečia Komitetai.

Bridgeporto 
Lietuviams

Antrašas: n
130 Wooster Avė.,

1311 Rcctor Baildinf 
West Monrbe Street, Cklcagt 

. Phone Central 256(1 
Rez. 3203 So. Halsted St. 

Yards 1915. Va!.: 6 11d • rat

T«l. Haymarket 8669 ,
’ JOSEPH W. GRIGAI 

Lietavii Advokatas
Kambarin 806, Home Bank Bldg. 
Kam p. Miltfaukee fr Ashland Avės 
Ofiu vai. t nuo 9 iki 6 fr nio 7

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbora Si. 
Randolph 3899

MAURICE J. GOLAN 
Re*. 1102 S. Ashland Blvd. 

Seelėy 8670

Milda Teatras
Aukštos klasos vodeviliai, nauji kasdieną! 
Photo dramos, Photo komedijos ir kitos 
Invairenybės naujos kasdiena.
Kainos: Subatomis, Nedaliomis Tr šventadieniais:
Balkonas 20 centų, Apačioj 30 centų
Paprastai^ vakarais: Balkonas 17 centų, apačioj 28 centai.

Sutikimui naujų metų-
VIDURNAKTIES SPEKTAKLIAI (Nuo 11 iki 1 vai.) 
Įžanga Balkonas 35 centai, Apačioj 50 centų.*

£1 NAUJIENOS Chicagos lietuviams pasidarė taip kaip 
duona, be kurios negalima apseiti.
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.
Idant Jums patogiau^ butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo skyrium visokiausiuose 
reikaluose, Naujienos įsteigė savo šakų ant Bridgeporto.
Naujiem^Pinigų Siuntimas Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio, rupestingiausio, frigiaulsio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jię tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilnų atsargos 
užtikrinimų.

Ą teikite!
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą rūpestį tam padeda;

O

Saule nudegus nosį
Vartok apščiai šaldančio

Tllenlhola
Lengvai gydo, greitai ir 

antiseptiškai.

STPAIGUr
10

L 12 
OTHER 
SIZES

1O« 
STRAIGHT

Geresni ir labiau malonesni, negu 
bikurie lengvųjų Havanos cigarų.

Klausk savo vertelgos jūsų mėgiamąjį J®1- 
gu jis neturėtų tokių—rašyk mums.

I.LEWISCIGARMFG.CO.Newk.HJ.
Laųjest Independent Cigar faclorij inthe V/orid

■11™^
SKAITYKIT IR PLATINKIT

“NAUJIENOS”

Valandos: kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 9 vai. vakar'e, 
nedeldieniais; nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet..

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"NAUJIENOS” -

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKlfe
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj. 
ASSOCIAT1ON BLDG.

19 So. La Šalie SJ:
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
Namų Tei.: Hyde Baik 3395

Ph«D« Boulevard 6301
ANTANAS GREDUiKĄ

Gravatta
Kontraktortaa te 

būdavote]**.
Budavojame ir tatoooM. 

1401 W. 47th St, Chicago.

PUSE KAINOS
Išpardavimas

Vyrama ir vaikinams siutai ir over- 
kotai $20, $25 ir $30, dabar po S10, 
$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 v 
už pusę originalės kainos. Taipgi, 
trunku ir siutkeisių.

Tamistos pinigų vert«. arba pinigai 
grąžinamu

Atdara kasdieną Iki 9 vai. Ned. Ed 
6 vak.

įsteigta 1992 x
< S. GORDON, 

1415 So. Halsted St.

jiche?
. Kuomet kenti

galvos skaudėjimą
strėnų skaudėjimą

dantų skaudėjimą
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

Or. Milcs Anti-Pain Pilis
One or two and tho palu stopa 

Contoln no hablt-formlno druos
Havo you tried Dr. Milės’ Norvh.G?

A.»k voui* Druggiiit

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

MANUFACTURER5
PATENT C0 j

roR^SCO FIFTH AVĖ
NEW YORK

t



NAUJIENOS, Chicago, Dl JSerecta, Sausi6 18 d., 1922
kai tapo išrinkti :

Joseph R. Noel, ;
James Davis, vice-pr , 

j W. Hausmann vice-prež., Ly- 
’man T. Burgess, kasierius, A. J.

įclbininkas, 
mo sausio 9, tapo išrinkta 1922 Arthur Kort, kasieriaus pagel- 
metams sekami direktoriai,;

Otto J. Hartwig pirmininku; 
James Davis, J. F. Fish, Frank 
VV. Hausmann, Joseph F. John
son, Gus G. Martin, C. V. Kie
man, Jos R. Noel, Peter P. Rei- 
senhus, Leonard Specht, J. F. 
Schiffmann, Theodore Sheldon, 
Francis E. Thornton, Roger C. 
VVittenburg, Fred Zimmerman.

Sausio 11 d., susirinkime

(Apgarsinimas) t

NOEL BANKO NAUJA 
VALDYBA.

MKS. A. MICHNIEWTCH 
AKUŠERKA

31D1 R. Halated 8t^ kampa* 81 f*l 
Vienam* name su Dr. Monkarlčium. 

T*l. Bouirrard 970S
Baigų*! Aku
šeri j<>» koiegi 
ją; ilgai prak- 
tfkavuai Peną 
■ilvanijoa ho« 
pitalftM. Pa
sekminga! pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duc 
da rodą viso
kio** ligos* ir 
kitokiuose re! 
kai uos* mo
terim* ir mer
gių om*.

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEW

I 1 .....  H

rusiškų rublių išleistų caro val- 
, tai ko

kiuose bankuose ir koks tų ru
blių kursas yra. Ar gali būti 

kada pirklybai prasidėjus su 
• svetimomis šalimis, ankščiau ar 

vėliau, tie bolševikiški rubliai 
butų visiškai panaikinti be lei
dimo kilti linkui, “par valuc” 
ir į tų vietą butų išleistas ma
žesnis skaitlius naujos rūšies 
rublių, o dabartiniai rubliai bu
tų išimti iš apyvartos. Jeigu 
kokie Amerikos bankai, daro dar j 
kokią apivartą su cariškais ru
bliais, ar galima padėti į tokį 
banka išmainant dolerius ant 
rublių-ir gauti procentus rub
liais?

Su pagarba,
F. Kupris, Madison, Wis. 

*
Atsakymas.

Rusijos bonai yra tai cariškos 
Rusijos užrubežinė paskola sie
kianti miliardų dolerių. Jeigu 
bolševikai ar kokia kita Rusijos 
valdžia po bolševikų nepripažin
tų cariškos Rusijos užrubežinių 
skolų, tai tie Rusijos bonai ne
būtų nieko verti. Jie ir nebuvo 
vertesni kaip $1.00 tūlą laiką 
atgal . Bet kada bolševikai pa
sisakė pripažinsią caro skolas, 
tai bonai pašoko iki $5.00, o ka
da talkininkai buvo nutarę pa
kviesti bolševikus į Genoa kon
ferenciją, tai cariški bonai paki
lo iki $16.00. Vėliaus betgi, ka
da tapo atstatytas Franci jos 
premjeras Briand, Rusijos bonai

ETS Namai Pragarai
Metiniame šerini nkų susirin

kime Noel State Banko, laikyta-Į Olson, kasieriaus pa^t

PASTABOS APIE BIZNIO 
DALYKUS

Marketo Kainos.

Bargenai 1922 metais. — Pe
reitais metais Amerikoje daugy
bė prekybos ir pramonės įstaigų 
subankrutijo. Kiek buvo per
nai, tiek bankrotų Amerikoj ne
buvo per šešetą paskutinių me
tų. Bet ir šiais 1922 metais dar 
labai daug žmonių ir firmų ban- 
krutys. Tai yra neišvengiama. 
O tą žinant, reikią padaryti se
kantas du žymiausi išvedimai:

1) Biznieriai turi būti atsar
gus su kreditu, ir neužvilkti 
skolų iškolektavimą.

2) Kas turi atidėjęs pinigų, 
tas šiais metais*galės juos su
vartoti su didžiausia sau nauda, 
nes šiais metais bus progų nu
sipirkti įvairiausią nuosavybę 
už nebūtai žemas kainas. . Pui
kių bargenų šiais metais bus, ar 
tai perkant farmas, ar tai per
kant namus) ar biznius, ar fa
brikus. Tas, žinoma, nereiškia, 
kad kiekvienas pirkinys šiais me 
tais bus geras. Tas tik reiškia, 
kad šiais metas bargenų j ieško
tojai jų galės susirasti užtek-

• tinai. Tokių, progų, kaip šiais 
metais, gal būt niekad vėliaus 
nebepasitaikjs.

Ant tūlų dalykų vakar 
cagos marketo kainos buvo se
kamos :

Chi-

bininkas, E. M. Breitsprecher, 
kasieriaus pagelbininkas, Ni- 
cholas J. Reuland, vedėju mort- 
gečių ir bondsų skyriaus; A. W. 
J. Lentz, prižiūrėtoju namo*ir 
vaults, l’eter I. Bukowski, vedė
jas publikacijos skyriaus.

Komedija
Paraše Harry Newton 
Vertė Jonas Ilgaudaa. 

Puslapių 23.
10c. ' 
scenoje, 
reikulauja-

siųstl kra-

Kaina tik
Gera statymui
Tik dvi ypatos 

mos lošimui.
Pinigus galima 

sos ženkleliais.

Naujienų Knygynas 
1739 So, Haltscd St.

Chicago, III.

jau sake- 
bankrutų 

skaičius bus labai didelis. Ban- 
krutų didesnio skaičiaus galima 
laukti tose pramonėse kurios per 
daug išsiplėtė. Pramonių, ku
rios nuo 1914 metų iki 1J)19 
smarkiai išsiplėtė yra nemažai." 
Tarp labiausia pašokusiųjų pra
monių statistikai paduoda seka
mas su pažymėjimu nuošimčio 
jų išsiplėtimo nuo 1914 metų: ‘ 

Aeroplanu išdir.bystė paaugo
— 94%

Ahimino išdirbystė — 127% 
Automobilių dalių išdirbystė,

— 164% " :
Automobilių taisymo įstaigų

— 373%
Kondensuoto pieno išdirbystė

— 111%'
Geležinių*daiktų išdirbystė — 

130%
Dantims taisymo medžiagos 

išdirbystė — 86%
Grafito išdirbystė — 119% 
Tekilų išdirbystė — 65%- 
Mineralų išdirbystė — 60% 
Margarino išdirbystė — 130% 
Optikos tavorų išdirbystė — 

612o • >
Petroleo išdirbystė — 73% 
Fonografų ’ išdirbystė—830% 
Medžiagos fotografijai išdir

bystė — 185%
Mašnelių (pocketbooks) išdir

bystė — 182%
Pumpų išdirbystė — 73% 
Sriubų mašinoms išdirbystė 

— 107%
Plieninių laivų statymas — 

102%
Įrankių išdirbystė — 70% 
žaislų išdirbystė — 87% 
Čia paminėtų pramonių nau

jos ir silpnos įstaigos vargiai at- , 
laikįs šių metų konkurenciją, 
ir daugelis iš jų turės užbaigti 
biznį, palikdamos dirvą tvirtes
nėms kompanijoms.

Kl. Jurgelionis.

Banki-utai. — Kaip 
me, ir šiais metais

Klausimai ir Atsakymai
APIE RUSIJOS RUBLIUS.

BANKAS IR JO

DR. YUSM 
b*1900 So. Halsted St.

9 Tei. Caaal 2118 
OŠ** valandoai na* 11 ryt* Dd 

8 vakar*.
ftesldeadj*] 2811 W. «8rd 81

Tel. Prospect 8466

SVIESTAS — Crealnery eks
tra 32c., centralizuotas 30%c., 
ladles 19 ir 20c., pakeliuose 16 
ir 18c., kaina retailieriams sta-1 
tinukese 35c., spautsas 37c.

KIAUŠINIAI — švieži pir- Board of Direktors, šie viršinin- 
mieji 31 ir 32c., paprasti pir- - 
mutiniai 28 ir 29c., maišyti 'lo
tuose 30 ir 31c., ekstra sudėti 
balto medžio dėžėsna 36 ir 37c., 
margiukai 25 ir 26c., purvinu- 
kai 27 ir 28c.

GYVA PAUKŠTIENA—Kur
kęs 35c., vištoą 23c., pavasari
niai 21c., gaidžiai 17c., antys 29 
c., žąsysl7c. •

NEGYVA 
Kurkęs 45c. 
gaidžiai 18c. 
tukai 24 ir 25c., antys 27 ir 28 
c., žąsys 19c.

BULVES -t Baltos šiaurinės 
maišuose $2.00 ir $2.10 už 1001 
svarų; saldžiosios $2.50 ir $2.75 
statinė. I

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$8.00 ir $10.00 statinės; grėp- 
sai $4.00 ir $4.50 kreitas; lemo-' 
nai $5.00 ir $5.25 dėžė; orančiai 
$4.50 ir $5.00 dėžė; ananasai 
$4.50 ir $5.00 kreitas.

ŽALIOS DARŽOVĖS — Bat-' 
viniai $2.50 ir 3.00 už 100 pun
delių; salieriai $2.00 ii $2.5Q dė-

Kojų šutimas 
yra liga

DiREK TORIAI

PAUKŠTIENA — 
vištos 26 ir 27c.,1 
pavasariniai viš-1

— a . c\r"9 • _ _

Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir 
tas ypatingai yra fciesa, kuomet jie parodo savo 
atstovėjimų vietoj savo ypatiškais dalykais šiame 
banke.

vėl nupuolė, nors jau nebe taip ž- raorkos «,150 ir $5,00 ug 1<)() 
x___ -• i.....’ •Tžemai kaip buvo. pundelių; kopūstai $2.75 ir $3.00

Su Rusijos cariškais rubliais maišas; žyduoliai kopūstai $1.75 
buvo beveik tas pats kaip ir su ir $2.50 kreitas; agurkai $7.50 
benais: jie taip pat kilo ir puo-'ir $8.00 dėžė; salotos galvose 
lė. Cariškų rublių pirkimas $3.00 ir $3.50 kreitas; grybai 60 • 
betgi yra prastesnis biznis, ka- ir 65c. dėžė; cibuliai $6.50 ir 
dangi tų rublių labai daug yra $7.00 už 100 svarų maišelį; pi- 
falšyvų. Amerikoje daugiausia1 pirai $4.50 ir $5.00 kr'eieasi; ri- 
"yra parduodamos cariškos penkjdikai 85 ir 90c. tuzinas punde- 
šimtinės . Kiek žinoma betgi lių; tamėtos $6.50 ir 7.0b kręi- 
tas cariškas penkšimtines bol- tas.

JAVAI—Kviečiai $1.11, Ker
nai 54%, Avižos 38%, Rugiai 
83.

šį vikai yra atspauzdinę antru 
syk užrubežyje ir jas pardavę 
spekuliantams, o už gautus pi
nigus užlaiko bolševikiškus agi
tatorius įvairiose šalyse. Falšy^ 
vas penkšimtines višai negalima 
atskirti nuo tikrų, tik jei bent 
turėtum rankose dvi penkšimti
nes su tuo pačiu numeriu, tai ži- •/
notum, kad viena iš jų yra fal- 
šyya — bolševikų antru syk at- 
spauzdinta. Iš dviejų bumaškų 
tą butų netikra, kuri turėtų; la
bai šviežią a t ramentą.

Cariški rubliai (panašiomis 
abejotinomis penkšimtinėmis) 
dabar parsiduoda maždaug po 
13 centų už 100 rublių. Cariš
kų rublių galima pirkties Nau
jienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. 
Juos parduoda taipgi daugelis 
bankų ypač žydiškų. Pasidėji- 
mui ant procentų Amerikos ban
kai rublių nepriima.

Bolševikų rubliai veikiausia 
turės būti panaikinti, nes jų yra 
prispauzdinta be mieros fr skai
čiaus. Už vieną dolerį Lietuvo
je galima gauti apie 60,000 bol
ševikiškų rublių. Amerikoje 
bolševikiškų rublių nepardavinė
jama. Kl. Jurgelionis.

(Apgarsinimai)

PRANEŠIMAS.

Cicero Lietuvių Svetainės 
Statymo Bendrovė praneša vi
soms draugijoms, kad atida
rymas svetainės ir apvaikščio- 
jimas įvyks nedėlioj, sausio 
(Jan.) 22 dieną kaip 2 vai. 
po pietų. Apvaikščiojimas pra
sidės 31110 Naujosios svetainės. 
Užprašom visais draugijas ir 
pavienius, kurie gyvenate Cbi- 
cagoje ir apielinkėj, malonėsi 
to temyli laikraščius visą nedė-

Klausimas.
Gerbiamieji:—

Meldžiu man pranešti kaslink 
Rusijos bonsų ir pinigų kurso, 
tai yra: ar Rusijos bonsai tebe- 
brangsta ir kad tie bonsai buvo VVJ „ __ ______ ,___
pigiausiame stovyje ir po .kiek lią, bus daugiau aprašyta apie 
kainavo, taipgi koks yra bolševi
kiškų rublių kursas Rusijoj pa
lyginus su dolerių; ar galima 
yra gauti Amerikos bankuose

tai. Programas bus vėliau pa
skelbtas.

Su pagarba;
A. Klainis, komitetas.

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurj kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimaa 
ir smarve pranyksta nuo Kojolo 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojol^ reikia vartoti taip: 
| kvortų šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
ir tam vandenyj su kojojn mir
kyti kojas kokių 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
išgydo koja* 
n*o šutimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieka neturėtų, o norė
site greit gauti tai rašykite iš
dirbę jams adresui

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

Chicago, III.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo ( 

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

Pinigus gavo: ,
Perlaidos: 
8M4—T. 
8994—P. 
90()4-<A. 
9648—0, 
9704—J. 
972:l-k.

Urnežis 
Abeliunas 
Brezdeikis 
Ambrasytė 
Kriovė 
Zalatoriene

9726—P. Meškienė 
9939—J: Skadas 
9943—T. žilius .

10045—L. J urenai te' 
10078- M. Grikšaitė 
10141—J. Stiklius 
10160- P.
10174—A. 
10202 P. 
10197 -A.

Valiukiene 
Lukoševičius 
Gudovskienė 
Brancienė 
Kastečkas 
Kaslečka 
Levickis

•10214 T.
10308—A.
10317 V. Galinskiene 
10322—0 
10325- A 
10311—p.

Gedami nskiene 
Kasulionis 
Povilonienė 
Virketis

10344—1. K odenas 
10357—A. Mileikis 
10360—J. Ši mokai lis 
10361—S. įmokai lis 
10369—-U. Kirlienė 
10371 O. Tu ra ik i tė 
10376 B. Veržbickas 
j 0388 F. Dzidzenas 
10398 i(). Makavefekiene 
10111 K. Pctrušionis 
10115—P. Mockienė

Jakubauskienė
Stanis

10121—M. Žvirzdaitė 
10441—M 
10468—K.
10189 M. Bailškevičiutė
10192—0. Plaskaitienė 
10196—V. Vaitkevičiūtė 
10507—Z. .laminas 
10517—A. Jasulai i|ė.

Augustai lis

10565 A. Dovidaitienė 
10567 S. Kunčis
10570—J
10581—M. Tekorius
10573—V. šepkienė 
1 ()577—N. La š i n i e n ė 
10582—E. Kazlauskas 
10606-D.
10621—A.
10624—J.
10625—P.
10629—V. 
10636 M. 
10653—J.

Karbalienė 
Petrauskiene

Šiaučiūnas 
Kirz galvai te 
Brazdžiūnaite
Keršanskiutė 

Tamošiūnas 
Baniulis 
Milašaitė 
Staškus
Linkevįčaite 
Adamonis 

Margis »

10719 P.
10734 J.
10737 -XM.
10738-1K.
10765 J.
10769—P. Stukonis
10788 J. Krikščiūnas
10800 K. Laimias
10818 T. Slavinskis
10819 S. Slavinskis 
10831—K. Kleivienė 
10873 O. Knotojiešė

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
>• “Naujienų” ofise.

Pasekmingiausi biznieriai, kiekvienas didysis fi- 
nasistas — jų atsargus globojimas jungiasi su tuo- 
mi, kij banko viršininkai užtikrina: saugumų, tvir
tumų ir nuolatinį progresų, f

Jus nepadarysite klaidos pavesdami savo pini
gus musų globon. Pradėkite checkįng arba savirijgs 
accountų šiandien, o bus patarnauta kaip kad gei
džiate. '

The Stock Yards Savings
BANK

SAJBANK/d

4162 So. Halsted Street 
' Chicago, Illinois.

Yra narių Chicago Clearing House 
Associacijos.

---------- - -- N ' ' -- -

■■■■„gir
Talephone Yards 5082 E

DR. M. STOPrai.
8107 8*. Morgą*

Chicag*, JOL
B TAKABDOSi Na* 8 iM 11 ryte 

ir «u* b iki 8 vakar*.

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor- 
’ tęs ant- visu geresniųjų linijų važiuoti

Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu,^ bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime' 
taksu.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 

Jietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
aune, 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

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Praneši mas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą j 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 8:30 iki 5 ir 

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

Nam.: 2914 W. 48rd Street.
Tel. Lafayett* 268

------------------------------------------------ j--------- --------- ....

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 meta!

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligą.

,/OFISO VALANDOS i
Nuo 19 ryto iki 8 po pietų, 5—7 

vakare. Nedaliomis nuo 10 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

CanM 157
Naktini* T«L Caaal 1118
DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CJHRURSA8 

▼alaądes; II iki 12 ryte; Hkj I f 
piat 6 Iki 9 vUara 

Kądluomii au* 9 Ud 19 
1111 & Balatad 81,

Kampa* 18 ir Halsted Hfc

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIU8 

Gydytojai U CMmrraa 
VALANDOS: 0—12 ąjto 

B—1 Vakayo.
1111 Ra. Morgai StraaK 

CMca<a, HL

T*l*ph*n* Vaa Bursa 194 
jttm. 1189 ludapandenc* Blvd. Chicaga

DR. A. A. ROTU
RK8AS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ® 

Specialistą* Moterišką, Tyrllką, 
Taikų ir vi** chmiikų liga ’ 

OftoMt 8314 So. Haląted StChieaK 
‘ Talophen* Drovar 9691 

Valaad**i lt—11 ryt*; 1—8 J u
7—8 yak.. K*dlli*mia lt—ii dtoaa.
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Menkas 
pranašas.

Brooklyno “Vienybė” pra
našauja, kad socialistų par
tijos “arba virs į liberalus, 
arba dings visai”.

Kuo ji remia tą pranašy
stę? Tuo, kad socialistai su
kompromitavo savo vardą, 
refhdami 
valdžias, 
“graužia 
ka”. i

Blogai 
tuojasi socialistų judėjime 
jeigu ji šitaip kalba. Socia
listų nusišfatymo karo klau
simu toli-gražu neišsemia 
valdžios rėmimas,arba nerė- 
mimas. Nežiūrint visų Ju-

karo metu savo 
ir tuo, kad juos 
komunistų kriti-

“Vienybė” o riję

kelio ir Dėdelės pasakų, so
cializmo istorija rodo, kad 
net Marksas su Engelsu 
skaitė reikalifigu daigtu, 
prie tam tikrų aplinkybių, 
remti valdžią.

Socialistai, mat, kovoja, 
kad karas neįvyktų; bet jų 
tikslas visai nėra daryti 
taip, kad, kilus karui, laimė
tų priešas.

O kas dėl komunistų “kri
tikos, tai šiandie visi pro
taujantys darbininkai juo
kiasi iš jos. “Komunizmas” 
Rusijoje,, Vokietijoje ir ki
tur yra taip diskreditavęs 
save visuomenės akyse, kad 
už metų-kitų nuo jo bus pa
likęs tiktai nemalonus pėd-z 
sakas.

liktų rtfštų; ir tiktai aČiu ar 
Ūmiausiųjų josios draugų pa

Uislmokijhao Kalnai
— paltui

» W l» U»Į "I

Chi

1'

M 18,00
4.60

1J)O

Rožė Luxemburg Smerkia 
Bolševikų Diktatūrą

08 
18 
71

▼■JaUjMM m Chlcagoj,

, , ...... . 17.00
4.00 
2.00
1.50 
.75

r

Vfnam

CMeagoje — ptr leiletofm
Viaaa kopija „ , ,, 
Savaitei M 
Minasioi »

Suvienytoje ’
paltu:

Metama M
Pusei meti! ę
Trims mėnesiams -f~r į n ■
Dviem minesiamt , u—, ■, .n
Vienam tnlneaiui „ . ■ ....

Lietuvon ir kitur uisienluoMfl 
(Atpiginta}

Metams ................. . , «■*»■■■« $8.80
Pusei meti 4.50
Trims tninesiams r ------  2.25

Pinigus reikia aiisti palto Money 
Orderiu, kartu su uisakyme.

Franciįa gina 
Lenkiją.

Vakar “Naujienose” buvo 
trumnai paminėta, kad Vokie
tijos’ nepriklausomųjų komuni
stų vadas, Dr. Levi (kuris per
traukė ryšius su komunistu 
partija), išleido Rožės Luxem- 
burg prošiurų “Rusijos Revo
liucija”.

Amerikos lietuviai darbinin
kai yra daug girdėję apie tos 
brošiūros autorę. Ji pagarsėjo 
didžiojo karo laiku, kaipo 
griėžta karo priešininkė. Už 
sa^o anti-militarTRtinę agitaciją- 
ji pakliuvo kalėjiman ir buvo 
paliuosuota tiktai tuomet, kai 
revoliucija nuvertė kaizerio val-

Naujasis Francijos minis- 
terių pirmininkas, Poincarė, 
ketina pastatyt Anglijos 
valžiai reikalavimų, kad ji 
pasižadėtų ginti nuo vokie
čių puolimo ne tiktai Franci- 
ją, o ir Lenkiją. ,

Kada ateis šito klausimo 
svarstymas, tai bus, be abe
jo, aptarta visa Lenkijos pa
dėtis, kartu ir jos santykiai 
su Lietuva. Apsiimdama 
ginti Lenkiją, Anglija pri
dengtų savo autoritetu ir 
lenkų pretenzijas prie Vil
niaus. , j

Bet Anglija vargiai norės 
imti Lenkiją savo globon, 
kadangi tuo ji patarnautų 
ąavo konkurentui, Franci- 
jai, ir atstumtų nuo savęs 
tas šalis, kurios linksta prie 
jos — Vokietiją ir Rusiją.

Anglijai, be to, rupi palai
kyt savo įtaką ir Pabaltju- 
rio respublikose, kurios vi
sos yra nusistačiusios prieš 
lenkus. Galima todėl tikė
tis, kad Francijai teks vie
nai globoti savo auklėtinį. !

Rožė Luxemburg ne tiktai 
kovojo prieš karą, bet ir smar
kiai kritikavo didžiumą Vokie
tijos socialdemokratų, kurie rė
mė karinę valdžios politiką. 
Tuo klausimu ji parašė eilę 
laiškų, po kuriais ji pasirašy
davo pseudonimu “Spartakas”, 
ir plačiai paskleidė juos Vo
kietijoje ir kitose šalyse. Min
tys, kurios buvo išdėstytos 
tuo$c laiškuose, sudarė teore
tinį pamatą naujai politinei 
partijai, pasivadinusiai “Spar
tako Grupe”,1 iš kurios paskui 
išsivystė Vokietijos Komunistų 
Partija. 1

Pradžioje 1919 m., kuomet 
įvyko Berline pirmas komunis
tinis sukilimas, Rožė Luxem- 
burg, kartu su Jkitu pagarsėju
siu “Spartako Grupės” vadu, 
Karoliu Liebknechtu, tapo už
mušta (užmušėjai buvo Prū
sų junkeriai-oficieriai). Ir nuo 
to laiko iki dabar visų šalių 
komunistai garbino Rožę Lux- 
emburg, kaipo kankinę už ko
munizmo idėjas, ik\ josios var
dą dėjo greta sų didžiausiųjų 
proletariato kovotojų vardais.

Ret šiandie išėjo pįikštę, kad 
Rožės Luxemburg idėjos turi 
labai mažai bendra su komu
nistų judėjimu.

Tas judėjimas yra miekaš 
kita, kaip aklas pamėgdžioji
mas Rusijos bolševizmo. ui 
“Spartako Grupės” vadovė aš
triausiu budu smerkė pačius 
pamatinius bolševikų principus 
ir, be to, naarfė^kad, jeigu bol
ševikų poliiįka keikūnais žvilg
sniais ir gali būt pateisinta dėl 
tų ypatingų sąlygų, kuriose 
jiems tenka veikti, tai jų me
todai nieku budu neprivalo būt 
skaitomi pavyzdžiu kitų šalių 
darbininkams.

Paslėpti Rožės Luxemburg 
straipsniai.

Apie šitokį Rožės Luxem- 
burg nusistatymų pasaulis ne
žinojo iki šiol dėlto, kad jos 
draugai, Vokietijos komunistų 
vadai, paslėpė nuo publikos 
tuos jos kaštus, kur ji išdėsto 
savo pažvalgų į Rusijos bolše-

mas nebuvo sunaikintas ir da
bar pasidarė prieinamas visuo
menei.
Smerkia steigiamojo susirinki- 

įpė išvaikymą.
Rožė Lukemburg anaiptol ne- 

bo priešinga visiems Rusijos 
bolševikų žingsniams. Priešin
gai, jos simpatijos buvo, aps
kritai imant, bolševikų pusėje. 
Reikia atsiminti, kati jos bro
šiūra buvo parašyta vasarų 
1918 m., kuomet Europa netu
rėjo tiesioginio susisiekimo su 
Rusija; apie dalykus Rusijoje 
užsienis patirdavo tiktai tą, ką 
pranešdavo patys 'bolševikai. 
'Codel brošiūros autorė buvo 
susidariusi gana palankią bol
ševikams nuomonę apie jų po
litikų; be to, ji kartais pasi
duoda savo karšiam tempera
mentui ir, vadovaudamasi .ūpu, 
daro stambių nusileidimų bol- 
Se vile i Sic iii ideologija i. liet tuo 
griežčiaus skamba jos nuo- 
sprendžiai tuose klausimuose, 
kur ji mato pricipalius Rusijos 
komunistų nusižengimus.

Priešingai aklųjų bolšęvizmo 
garbintojų papročiui, Rožė 
Luxemburg išreiškia ta nuomo
nę, kad Lenino partijos darbus 
ne tiktai galima, 
kritikuot.
tiinkams ilcikia ne 
nio valio-upo” (revoliutionaėrc 
llurrastimmung), o mokėjimo 
suprasti stovinčius prieš juos 
uždavinius, “netikinčio sava
rankiškumo”, “kritiškos minių 
sąmones”. Bešališkai gvildeni 
Rusijos revoliucijos klausimus 
ir kritikuot jos vadų daromas 
klaidas,, autorės nuomone, yra 
geriausias lavinimosi būdas 
kaip Vokietijos, taip ir visų 
šalių proletariatui.

Paskui Rožė Luxemburg ei
na prie paties Rusijos 
mo branduolio: prie 
statymo demokratijos 
turow klausimu. Ji
nuo Rusijos steigiamojo susi
rinkimo išvaikymo (1918 m.).

Kaip žinia bolševikai iki sa
vo pergalės spalių mėnesyje 
stovėjo už steigiamąjį susirin
kimą; vienas svarbiausiųjų bol
ševikų kaltinimų Kerenskio val
džiai įįivo tas, kad ji nešaukia 
steigiamojo susirinkimo; iš sa
vo pusės, bolševikai žadėjo, 
kaip tik paims valdžią į savo 
rankas, tuojaus atitaisyt tą 
Kerenskio valdžios nusidėjimą. 
Bet kuomet 
savo tikslą, 
steigiamojo 
ša i: sušaukt 
bet, 
veikt
Trockis
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simojimu sugriauja šitų Troc
kio sofistikų (suktų argumen
tacijų), klausdama bolševikų: 
kodėl gi jie po to nesušaukė 
kito steigiamojo susirinkimo, 
kuris butų kilęs iš “atnaujin
tos, toliaus nužengusios Rusi
jos”? Į šitų 
vikai, žinoma,

visuomet gynė priešingieji bol
ševikams socialistai. Skaitan
čioji lietuvių visuomenė žino, 
kaip pikiai keikė “Naujienas” 
mūsiškiai komunistai už tai, 
kad. mes reikalavome steigia
mojo seimo ir visuotinio balsa-

klausimą bolšc- vimo Rusijai ir Lietuvai. Ko- 
niekuomet ne-

seimo išvaiky- 
abejonės, ^tam- 
bolŠevpurfo k lai- /

Sereda, Sausio 18 d.,

Dar sėdėdama Breslau kalė
jime, Rožė JLuxemburg kriti-

ką prieš ir po Rrest-Litovsko 
taikos ištisoje eilėje “Spartako 
laiškų”. Keletas tų josios straip
snių pasirodė pradžioje 1918 
m. Bet kitus josios laiškus 
“draugai” atsisakė spausdinti 
dėl jų “nętikslingumo”. Kai

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAIR’O 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
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Petro širdis šokinėjo iš džiaugsmo; ir ji 
dar labinus ėmė šokinėti, kada jis pasivalgęs 
pusryčius ėjo Didžiąja gatve. Jis išvydo susi
rinkusias minias ir Amerikos vėliavas plevė
suojančias prie kiekvienos trobos, taip kaip ir 
Prisirengimo parado dieną. Petras jautė keis
tus baimės dilkčiojimus; jam vaizdavos nauja 
bomba; bet jis negalėjo atitraukti akių nuo 
minios geidulingais veidais ir užsikrečiamu už
sidegimu. Štai pasirodė muzika grojanti puikų 
'naršą ir paskui ją eina kareiviai — tra, tra, 
tra —- eilė jmi eilės pilkai apsitaisiusių vaiki
nų, sunkiais našuliajs ant pečių ir žėrinčiais 
naujais šautuvais. Musų vaikinai! Musų vai
kinai! Dieve jiems padėk!

Tai buvo trys pulkai 223 divizijos beeiną 
iš Lincolno stovyklos sėsti traukiniu karan va-

“Laisvė tiktai valdžios ša
lininkams, tiktai vienos par
tijos nariams — kad ir ji bu 
tų dar taip skaitlinga —nė
ra jokia laisvė. Laisvė vi
suomet yra kitaip protau
jančio žmogaus laisvė. Ne 
dėl ‘teisingumo’ fanatizmo, o 
dėlto, kad nuo šitos laisvės 
esmės priklauso visa, kas yra 
lavinančio, gydančio ir va
lančio politinėje laisvėje; 
Šitie vaisiai išnyksta, kuo
met laisvė pavirsta privilegi
ja.”
,Šitie' Rožės Luxemburg žo

džiai sumuša į dulkes visus 
komunistų plepalus apie tai, 
kad visuotinos politines ir pi
lietinės laisves esančios “bur
žuazinis išmislas”. Reikia lo
dei pasakyti, kad nėra šlykš- 
tesnio Rožės Luxemburg at- 
nJįnties paniekinimo, kaip, ko
munistų mėginimas pridengti 
jos vardu savo 'atgalciviškas 
pažvalgas.

(Pabaiga bus ryto.)

munistai, stengdamiesi diskre
dituoti mus darbininkų akyse, 
šaukė, kad mes esu “buržuazi
jos klapčiukai”, kadangi mes 
užtariu buržujus ir kontr-re- 
voliucionierius, reikalaudami 
jiems teisių ir laisvės. \

Rožęs d>uxeųiburg nuomonė 
yra visai priešinga komunis
tams, 
laisvės 
žmonių 
laisvė.
^merkia bolševikus už tai, kad 
jie atėmė savo priešams spau
dos, žodžio, susirinkimų ir as
mens laisvę, nes be tų laisvių 
yra visai negalimas politinis 
plačiųjų masių judėjimas, štai 
jos žodžiai:

Steigiamojo 
mas buvo, be 
biausia iš visų 
/dų. Ret ^garsioji “Spartako”
vadove nesitenkina tuo, kad pa
smerkia šilą bolševikų žings-- 
nį; ji aštriausiu budu kriti
kuoja visą bolševikų nusista
tymą prieš demokratines įstai
gas.

Stoja už demokratiją.
.Rožė Luxeniburg išjuokia 

bolševikų nemokėjimą atskirti 
valstybinių įstaigų formą nuo 
jų turinio. Ji nurodo, kad par
lamento, lygiai kaip ir kiekvie
nos kitos įstaigos, turinys pri- 
kluitso 4iiio to, kuiip plėtojasi 
apolitinis įtidėjinuis. Ji pripa
žįsta, kad ^buržuazinė demokra
tija turi tiktai lygtiną vertę, ir 
mato joje daug ydų, bet jixsa
ko: (\

' k.“Kiekviena demokratinė p 
staiga, žinoma, turi savo ri
bas ir savo ydas, taip kaip, be 
abejonės, ir visos žmonių į- 
staigos. Bet tas vaistas, kurį 

' išrado Trockis ir Leninas— 
visiškas panaikinimas demo
kratijos — yra dąr didesnis 
blogumas, negu tos ydos, 
kurias norima juo pašalinti: 

. nes jisai užkasa tą , gyvąjį 
šaltinį, iš kurio vien tiktai 
ir gali būt pasemtos jiegos 
prigimtomsioms visuomenės 
įstaigų ydoms pataisyti: ak
tingą, nevaržomą, energingą, 
politinį plačiausiųjų masių 
gyvenimą. „
Toliaus brošiūros autorė 

kritikuoja tą rinkimų sistemą, 
kurią įvedė ' bolševikai. “sovie
tų respublikoje”, atimdami 
balsavimo teisę milionams žmo
nių. Ji pripažįsta, kad kovos 
momentu proletarinė valdžia 
gali pavartot teisių susiaurini
mą prieši tuos sluogsnius, ku
rie priešinasi jai, bet sako:

“Vienok tokia rinkimų si
stema, pagal kurią gana pla
tus visuomenės sluogsniai 
netenka teisių ir politiniu 
žvilgsniu atsiduria už visuo
menės ribų, kuomet karti 
nėra galimybės tose ribose 
aprūpinti juos ekonominiai; 
teisių atėmimas ne kaipo tam 
tikra priemonė tam tikram 
tikslui pasiekti, bet kaipo pa
stovi taisyklė, — tokia siste
ma nėra reikalinga diktatū
rai; ji yra nepritaiko'mas gy
venime išradimas. Reikalin
gi yra ir sovietai, kaipo nu
garkaulis, ir steigiamasis sei
mas ir visuotinas balsavi
mas.”
Čia mes matome, kad Rožė 

Luxemburg griežčiausiu budu
Rožė Luxemburg vienu už- stoja už tuos dalykus, kuriuos

o ir reikia
Ji sako, kad darbi- 

revoliuci-

bokse viz- 
jo nusi- 
ir dikta- 
pradeda

....... v. ,____ ...
Ji nurodo, kad davimas 
tiktai vienai grupei 

apskritai nėra jokia 
Ji aštriausiu budu

Staigus Blogymetis Lietuvoj
/ *

[Cliicagos žydų dienraščio “Forverts” korespondento M. GLAZERMANO 
laiškas iš Kauno

griežtai reikalavo, kad jos 
straipsniai butų paskelbti, tai 
Dr. Levi nuvyko rugsėjo mė
nesyje į Breslau, idant jų per
kalbėjus. Jisai neįtikino jos, bet 
ji sutiko išdėstyti savo nuomo
nę tam tikroje brošiūroje, kad 
parodžius savo draugams, jo- 
gei jos kritika bolševizmo yra 
teisinga h* reikalinga.

Dr. Levi savo įžangoje į

■^Lietuvoj staiga šmėkštelėjo 
alkio šmėkla. Beveik tiesiog 
>adas' Ir tai atsiliko taip ne
tikėtai, Kaip kad is giedro dan
gaus butų perkąrąs trenkęs!

Lietuva, kaip žinia, iki šiol 
buvo laikoma kai koks rojus 
tarp naujai susikurusių valsty
bių, — rojus ne tik žydų at
žvilgiu, bet ir aplamai, visais 
atžvilgiais. Visi pavydėjo Lie
tuvai. Pavydėjo jai Lenkaį 
pavydėjo Latviai, Estai ir da
gi Vokiečiai; o apie sunaikin
tąją Rusiją ką jau ir bekalbėti!

Lietuva iki šiol nežinojo, kas 
tai yra ekonominis ir finansinis • 
krizini, nuo kurių kenčia visos 
jaunutėlės, ir dagi senosios, 
valstybės. 'Lietuvoj žmonės 
buvo soliųi iki kaklo. Ir apla
mai reikėjo tik pasižiūrėti į 
“atgal grįžtančius,” kurie iki 
šiol plaukė Lietuvon iš Rusijds 
— sunykę, sudžiūvę, kai šaka
liai, taip, kad rodos jie galėtų 
pro adatos skylutę pralįsti. Bet 
pagyvenę Lietuvoj 
nesiūs, ve, jau ir 
pilni kai bačkutės, 
bėkis žiūrėdamas.

Tai tokia buvo
šiol, tai yra iki pastarųjų dvie
jų savaičių. Lietuva sugebėjo 
maitinti ne tik savuosius pilie
čius, bet ji dar penėjo ir Vokie
tiją. Paskutiniais keliais mė
nesiais išgabenta iš Lietuvos 
Vokietijon keturi milionai pū
dų bulvių. Į Rusiją nuo praeito 
rudens išgabenta apie du šim
tu tūkstančių pūdų rugių ir 
kviečių. Ir dagi tokia didelė po
ni, kaip Anglija, ir ta išviliojo 
iš mažutėlės, jaunutėlės Lietu
vos septyniasdešimtis penkis 
milionus kiaušinių. Aš negalė
čiau tikrai pasakyti; kad Lietu
vos žąselių būriai nebūtų nu- • 
plaukę per Atlantiką dagi į 
pačią Ameriką...

du-tris mė- 
jie apvalus, 
kad tik s te-

Lietuva

Ir štai dabar, paskutinėmis 
savaitėmis, Lietuva staiga pasi
rodė, galima sakyti, plika, tuš
čia, basa ir lieveik nuoga. Gar
sus Lietuvos linai, sėmenys tapo 
išgabenti — dievai žino kaip 
toli.,. O žinote, kaip svietas 
moka išvilioti daiktus iš naivių 
lietuvių? Tiesiai, galima sakyt, 
už skepetuką, už mažmožį —< 
lygiai taip, kaip europiečiai 
kad išvilioja iš afrikiečių jų 
auksą ir briliantus už vaikų 
žaislelius, už titę.

Lietuvon privažiavo didžiu
lių prekybos kompanijų agen
tų iš tolimų kraštų, turinčių 
augštą valiutą; tuos savo pini
gus jie iškeitė ant pigių Vokie
čių markių ir pradėjo jas kaip 
lietų pilti, berte berti Lietuvos 
kaimuose. Vokiečių gi markes 
yra vieninteliai Lietuvoj vai

kščioju pinigai ir vieninteliai, 
kuriuos musų kaimietis moka 
suskaityti. Lietuvos ūkininkas 
turi dabar tų poperėlių prisi
kimšęs pilnus maišus, —■ iš
tuštinęs betgi iš jų savo ūkio 
produktus. Dabar gi, kai Vo
kiečių markė nupuolė iki že
miausio laipsnio, ūkininkas ap
sižiūrėjo, kad jis tapo biįiuriai 
prigautas!

Negalima lėčiau sakyti, kad 
Lietuvos ūkininkui badas jau į 
akis žiūrėtų.* Savo ūkio pro
duktus jis dar didelę dalį tini 
savo kluonuose ir savo rūsiuo
se. Šie metai Lietuvoj buvo 
nepaprastai derlingi, ir ko ūki
ninkas nesuskubo parduoti 
užsieniafiis, jis turi dar pakan
kamai ne tik savč išsilaikymui, 
bet ir miestui. Bet jis nebeturi 
noro parduoti ką nors miesto 
gyventojams, ir miestas atsMu- 
re sunkioj padėtyj: iniestC^visa! 
ko didelis trukumas. Miestas, 
už produktus gali mokėti tik 
vokiškom markėm, bet tų 
kių ūkininkas turi jau 
daug, kad nebesižino nei 
judėti! ,

Taigi čia ir vėl pasiteiškifi 
ekonominis prieštaravimas, tas 
pats, kurs viešpatauja tarp kai
mo ir miesto Europos Ibiuose. 
Pirmiausia tatai matėme Ru
suose. Lietuvoj gi jis pasirei
škia dar stipriau, ir tai dėl ki
tokių priežasčių. Kuomet Ru
suose tarp kaimo ūkininko ir 
miesto pirklio ar darbininko 
yra tik klesos skirtumas, 1 ietu- 
vnj tarp jų viešpatauja dar ir 
taųtinis-tikybinis skiri umas« 
čia kaimas daugiausiai yra lie
tuviškas, tuo tarpu kai miestas 
ir miestelis Lietuvoj yra, be
veik išimtinai, žydiškas. O čia’ 
iš seno yra kriste tokių tamsių 
jėgų, kurios Į visados moka licn 
tuvius ir žydus piiulyti vienus 
prieš kitus. Ir lietuvis ūkinin
kas nebeveža miestan atlieka
mų savo ūkio produktų. O 
jei miestas— jei žydas — ba
du sitips, jam tatai visai nes
kauda.

bolševikai pasiekė 
tai jie pasidarė 
susirinkimo prie- 
jie, tiesa, sušaukt,

nedavę jam ne prade* 
išvaikė jį. Ir komisaras 

šaiškino” šitą bolše- 
cios žingsnį tuo, kad, 
luvo galima pavest 

valdžią į rankas tokios “kontr
revoliucinės” įstaigos, kurios 
rinkimai buvę išdalies pri

rengti din* prieš spalių menesio 
revoliuciją.

ko, kad iš “taių tikros pusės” 
buvo daryta pastangų sudegin
ti tų brošiūrų, kuomet ji bu
vo užtikta, ipo autorės mir
ties, tarp kitų nabašninkės pa- inar-

žiuoti. Žinoma, jiems geriau buvo sėsti trauki
niu stovykloj, bet kiekvienas šaukė norįs karei
vius pamatyti ir ve, dabar jie eina su muzika 
ir vėliavomis, o sujudusių, užsidegusių jų gar
bintojų minios — dvi begalinės žmonių eilės, 
patriotingu užsidegimu šaukia, gieda, mojuoja 
skrybėlėmis, skarelėmis taip, kad visą gatvė pa
virtusi į pasiutimo regyklą. Petras matė tas ar
ti susipaudusias eiles, tiesias, vienodas, ir ko
jas, kurios ėjo kaij) laikrodis; kojas, kurios dun
di no žemę kaip griausmas. Jis matė jaunus vai
kiškus veidus, rūsčius ir išdidžius, priekin įsmeig
tomis, į šalis nesidairančiomis akimis, nors jie 
žinojo, kad šilas gal busjjpaskutinis kartas, ką 
jie mato savo gimtinį miestą, kad jie gal ne
grįš daugiau iš šitos kelionės. Musų vaikinai! 
Musų vaikinai! Dieve palaimink juos! Petrui pa
sidarė sprangu gerklėj ir jis jautės laibai dėkin
gas tiems vaikinams, kurie gynė jį ir jo šalį; 
jis suspaudė savo rankas ir sukando savo dan
tis nauju pasirįžimu bausti blogus vyrus ir mo
teris — karinės tarnybos vengėjtis, šlapikus, 
rymtininkiis ir maištiniifkus — kurie- vengė at
likti savo dalį šitame garbingame darbe.

• '< • .
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PETRAS nuėjęs American Ilouse viešbutį 
rado Magivnę, kuris davė-jam darbą kaip 

atatinkamą jo lųnii. Žiurkeveidis vyras pa
sakė, kad atėjo laikas veikti. Aidoblistų kuopos
tik

vykdomasis v kd?ni tetas rengė atsišaukimą į pla
čiąją organizaciją prašydamas pagelbos ir vyk
domasis komitetas turėjo tą vakarą susirinkti; 
Petras turėjo pasimatyti su sekretoriumi Greide, 
.sužinoti, kur tas susirinkimas įvyks ir duoti pa
tarimą, kad susirinktų visi nariai ir kiti Rau
donieji; Magivnė sakė, kad miesto verteivos tą 
vakarą rengės prie savo didžiojo žygio; jau
nesnieji Prekybos Skyriaus ir Pirklių bei Iš- 

■ dirbėjų Draugijos nariai susitarę išdirbo slaptą 
planą ir jiems reikėjo lik, kad visi Raudonieji 
susirinktų kur į vieną vietą.

Tatai Petras išėjo ir susirado šoną Greidę, 
jauną aii^ti'ką, kuris narių sąrašą ir kitus' orga
nizacijos popierius laikė tokioj slaptoj vietoj, 
kad nei Petras negalėjo surasti. Petras papasa
kojo jam vėliausias žinias apie Mako kančias 
“skylėje” ir kad jūreivis Gusas prisidėjęs prie 
Ilendersono ligoninėj. Jis buvo toks iškalbus sa
vo pasipiktinimu, kad Greidė papasakojo jam 
apie susirinkimą rengiamą tą vakarą ir apie vie
tą kur jis bus; Petras pridūrė, kad reiktų (lan
giaus draugų susirinkti ir išdirbti būdą greitam 
savo protesto literatūros išsiuntinėjimui, nes 
yra aišku, kad. ilginus jie negales paštu naudo
tis. Kas iš tų vykdomųjų komitetų rezoliucijų, 
kuomet reikia, kad visi nariai veiktų? Greide 
sutiko pakviesti aktinguosius narius ir pritarė
jus ir pavedė Petrui per telefoną ir asmeniškai

pranešti apie t lizinu W žmonių.
Apie šeštų valandų tą vakarų, Petras pranešė 

Magivnei apie sėkmės, bet tas jį išgąsdino, sa
kydamas: — Tu pats turi nueiti į tų susirinki
mą. Neturi leisti, kad jie tave įtartų.

— Dieve mano! Kas gi ten bus tokio? i— 
klausė Petras.

— Neprivalai tuomi rūpintis! Aš žiūrėsiu, 
kad tu butum apsaugotas, — atsakė Magivnė.

Susirinkimas turėjo įvykti poetės, Ados Ru- 
tailės namuose; Petras turėjo išpasakoti Magiv
nei apie tuo.^ namus, .tam tai padarius, Magivnė 
davė jam įstrukcijas. Anapus gyvenamojo kam
bario buvo priemenė ir toje priemenėj buvo di
delė drabužiams kamaraitė. Kaip tik trukšmas 
pakils, Petras tuojaus turi bėgti ton vieton. Jis 
turi įsprukti į tų kamaraitę, ten bus Magivnė 
ir jie neva plumpins Petrą lazdomis, o iš tikrų
jų apsaugos ji, kad*su juo neatsitiktų to, kas 
bus su kitais. Petro kinkos pradėjo drebėti it* 
jis niekino tų sumanymą visai; kas gi butų su 
juo, jei kas atsiliktų su Magivnė, ar jo automo
biliu ir jis į laikų neateitų? Magivnė atsakė, kati 
jis neprivalo rūpintis — kad jis per brangus 
jiems žmogus, idant juo galima butų rizikuoti. 
Magivnei būtinai ten busiąs ir Petras turėsiąs tik 
rėkti ir trukšmą'kelti iki sąmonės netekęs 
nugrius ir Magivnė su Hamedu bei Kilmingu 
neš jį laukan į savo automobilių ir nusives.

jis

kur

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Iš antros pusės, miestas taip 
jau neparduoda savo miestinių 
prekių. Šiuo tarpu Kaune nega
li gaut nusipirkti masto ma
nufaktūros prekių. Negali be
veik gaut nusipirkti poros ba
tų. Kaina duonat,-.druskai, ži- 
balui kįla kasdien penkeriopai, 
dešimteriopai. Cukraus beveik 
visai nebeparduoda. Ir nekiek 
nenuostabu. Vokiečių markė 
krinta ir krinta, Ir sankrovinin- 
kas nežino, kiek ryto jis pats 
turės mokėti už parduotą sva
rą cukraus ar masių manufak-

Politnė padėtis Tolimuo 
siuos Rytuos.

Ekonotainč Sibiro padėtis.

neturi ne vieno savo fabriko ir 
visus fabrikų dirbinius ji pri-^ 
versta gabentis, iš svetur. Dau
gely sankrovų, jei nueisite ko 
nusipirkti, reikalauja mokėti 

doleriais. Bet kadangi tų dole
rių iš viso labai maža; ir ka-4 
daugi tie, kur turi kiek dole
rių, greičiausia leidžia juos tik 
sepkuliadjai biržoje, tai žmo
gus tiesiog nieko sankrovoj ir 
negali nusipirkti. Kai kurios 
sankrovos Kaune tapo savinin
kų tyčia uždarytos, kad pirkė
jai neateitų. Niekados dar ne
matydavai tiek daug žydų šulė
se ir maldyklose vidurdienį,

Vladivostoko uostas, vienin
telis visoj Rusijoj, per kurį ka
ro metu buvo gabenama Ru
sijon iš užsjenio karo medžia- 

ir įvairios prekė >. Kadangi 
Sibire magistratas tų visų pre
kių į Rusiją pervežti neįsten
gė lodei ir iki šiam laikui Vla
divostoke liko dar sukrautų 
sandėliuose įvairiausių prekių 
ir karo medžiagos į milžiniš
ką pinigų sumą. Rusij 
nosios valdžios, 
dešiniojo sparną^ 
brangenybės kaip nors išpar
duoti, kuri kiek suskubo. Kol- 
cako laikais buvę parduota 
ir išvežta į užsienį daugybe 
bo vėl uos, sale t ros, paskui, prie 
socialistų bei bolševikų — va
rio ir arbatos laivai. Taq> pa
mažu Vladivostoko uostas liko 
kaip iššluotas ir atsiradus 
bortinei Merkulovo valdžiai 
bėra kas ir beparduoti ir 
dėl ekonomine tos valdžios 
dėtis apverktina.

Pinigų kursas prieš karą 
ir karo metu.

aiki 
kų ir 

stengės tas

da
li e- 
to-
pa-

poteriams, ne maldai, bet tik 
tam, kad pabėgus nuo pirkė-

šiuo tarpu gatvėse pasirodė 
įsakymas, kad niekas savo san
krovose neslėptų prekių, {saky
ta dagi, kad kiekvienas, kurs 
žino kurį nors sankrovininką 
slepiant prekes, tuojau;praneš
tų valdžiai. Tuo betgi dažnai 
jiasinaudoja tik įvairus liuliga- 
nai, duodami skundus ant žydų 
sankrovėlių. Ir čia, kaip papra
stai, daugiausiai nukenčia tie, 
kurie mažiau kalti, arba Visai 
nekalti, iš kurių žvalgai įieško 
tik progos kaip išgauti kyšių. 
Mažesniufose miestuose ir mies
teliuose padėtis tuo žvilgsniu 
dar bjauresnė. Yra išleistas į- 
sakvmas, kuriuo draudžiama 
kelti prekėms kainas. Bet ką- 
dangi dėl negirdėto lietuViškos- 
vokiškos markės puolimo kai
nos užsieny kįla kas valandėlę 
vis auguty n, tai nė vienas san- 
krovininkas nenori pirktis nau
jų prekių. Delei to, supranta
mas dalykas, stoka visokių 
daiktų darosi vis didesnė.

Žinoma, turtingesnieji visa
dos žino kaip sau pasigelbeti.

100Prieš karą 1 jeną — 
senų atsiėjo 98 rusų kap. 
sidėjus karui'ru^ų rublio 
sas ėmė pulti. Iš pradži 
puolė labai pamažu, po kelias 
kapeikas per menesį, bet, re
voliucijai prasidėjus, pulti pra- 

Nuo 1916 iki

kur

dėjo smarkiai.
1918 rusų 
rub. už t 
m. už 1

rub. 
jeną, 
jeną

o biržely 1920 
mokėjo 2500

7 dieną 1920 metųBirželio
vietos valdžia sudevalvavo vi
sus iki tam laikui išleistus pi
nigus ir skolinamuosius bonus, 
nieko neminėdama apie vadi
namus Romanovo ir Kerenskio 
jinigus, tad minėtosios rųšies 
pinigai į rinką leidžiami nebu
vo ir kas jų turėjo, kiekvienas 

e pas save. Tiesa, tai jiems 
nebuvo. Neil 

prieš devalvacijos pi

dėlius kuo reikia. Kenčia, kaip 
paprastai, tik neturtingieji. 
Reikia žinoti, kad Lietuvos u- 
kininkas, dėl savo žemo kultū
rinio stovio, miesto prekių 
perdaug nei nereikalauja. Gau
na jis iš miesto materijos šil
tesnėms žiemos rūbams, — 
gerai; negauna, — jis pasisiu
va sini kailinius iš namie dirb
tų avikailių. Gauna jis mięste 
žibalo pigiai, — gerai, jei ne, 
jis pasižibina balanomis, arba

tiek dėl

tų kai tik sutemsta. Užtat var
gšas žydelis Lietuvoj kenčia 
šiuo tarpu labai, tiek dėl sto
kos maisto produktų, kurių jis 
reikalingas iš kaimo,
stokos kitokių reikmenų, ku
rių jam reikia gauti iš nuėsto.

Tai ve, kas pasiliko iš to 
Lietuvos rojaus. Ir tai taip stai
ga viso beveik per kokias 
dvi-tris savaites laiko!

šimtas devyni veteranai Mek
sikos karo buvusio 
šiandien ima pensijas

1816 m.

gelžkelio 
senas negras 

gieda ir šoka kiekvienam trau-> 
kiniui atėjus ir tokiu budu ren-. 
ka‘pinigus* iš keleivių. Šituo jis 
užsiėmė per devynioliką metų. 
Iš sutaupytų savo pinigų jis 

pastatė bažnyčią vardų “Tie
sių Vartų Bažnyčia”, kurios jis 
yra kunigu. Jis sako pamok
slus septintadienių rytais ir va- 

ir laiko susirinkimus 
septintadienio ipopie-, 

šokiomis dienomis šo-

Oklahomoj mažos 
tolios plotmėj

gatvėse 
čiais, o 
ka.

f suprato, kad savo netikusia de
valvacija ji parėmė tik turtin
guosius, o darbininkams sutei
kė nepakeliamą smūgį, bet pa
taisyti savo klaidos jau betu
rėjo galimybės. Kad išrengtų 
nesusiprantimų su darbinin- 

dcais, valdžia ėmė papirkinėti 
laikraščius, duodoma jiems pa- 
šalpos nuo 10,1X10 iki 15,000 je
nų, kad visuomenes baisas bu
tų už juos. Kai kurie laikraš
čiai, gavę kiek mažiau, pasi
juto nuskriausti. Prasidėjo tarp 
tų laikraščių peštynės, iš ko 
visa tai ii‘ paaiškėjo.

Naujasis Amerikoj dirb
tas rublius.

Aukso, kuriuo naujasis rub. 
buvo valdžios garantuotas, iž
de nebuvo ir todėl tas rbl. nu
statytam paritete neišsilaikė. 
Ne vėliau, kaip per savaitę 
nuo jo išleidimo, naujojo rbl. 
kursas pradėjo pulti ir per po
rą mėnesių puolė iki 2,000 rbl. 
už 1 jeną. Tuo jis ir pabaigė 
savo gyvavimą, nes po to pi
lietybes teisė šaly įgijo jena. 
Bet iš tos priežasties, kad eks
porto nėra, lodei ir jenų įplau
kų nėra. Rinkoj jų pasirodo 
tik tiek, kiek yra reikalinga 
Japonų karo valdžiai Japonų 
ekspedicijos korpuse išlaiky
mui mokėti už įvairius pro
duktus, kurių perka vietoj. Del 
pinigų stokos ir ekonominė bei 
prekybinė dalies padėtis puola 
ne dienomis, bet valandomis. 
Pradėjus nuo Clia'borovsko ir 
toliau į vakarus, visur įvesta 
“pąjoko” sisteiųa, kaip tai yra 
ir centru line j Tarybų Rusijoj. 
Tokiomis sąlygomis
savo gyvavimą ^Pajūrio Mer- 
kulovo valdžia. ,iš prądžių jiems 
pasisekė atiduoti japonams ke
letą gerų koncesijų, bet dabai’ 
ir tų niekai/ neima. Visos jų 
pastangos gauti kur nors pa
skolos nesiseka ir, matyti, jog 
ir šios Valdžios dienos jau su
skaitytos.

Sibiro turtai.

ketos akčyžė, išsvarstytos, per
kant vidutinę 
nupirkti po 15 - 
svarą’, o
— po 10 — 15 kap.

Perspektyva likusiems Si
bire lietuviams.

Ateity vis vien turi būti ati
daryti vartai visoms 
į Sibirą, taip bent čia 
manoma. Lenkų 
smarkiai 
mas išplatini lenkų

partiją, galima 
- 20 kap. už 

nesvarstytos pakuos

darbuojas,

tautoms 
visų yra 
konsulas 
norėda- 

kolonijas

po Sibirą. Tiesa, jų čia iš se
nai yra daug inteligentijoj ir 
biznininkų ^gerai pasiturinčių. 
Man atkeliavus .prieš 15 metų 
į Vladivostoką, radau čia tik
tai apie 5 lietuvius, daugiau
sia likusius Čia po atlikimo ka
ro tarnybos. Visi jie buvo dar
bo žmonės ir lik viena kita 
šeimyna geriau pasiturinti. 
Žlmoneliai visi prasti, netoli
mi, todėl ir nemokėjo sukrau
ti kapitalo. Girdėjau, jog apie 
Bolotnoje (ties Tomsku) yra

ištisi kaimai gyvenami lietu
vių, išsiųstų iš Lietuvos po 
lenkmečio. Dabar didelė gyve
nančių Sibire lietuvių daugu
ma —. tai pasaulinio karo pa
bėgėliai. Jei Vladivostokas taps 
tikrai tarptautiniu ir Sibiras 
bus visiems atvirai eksploata
cijai, tai tikrai, butų geriau 
emigraciją lietuvių vietoj į 
Ameriką
rą, kur, jei tiktai pasikeis są
lygos, be abejojimo, aukso 
kalnų šalis. Įdėjus čia nors ne-

didelį kapitalą — butų labai 
dėkinga dirva jo auginimui. Jeį 
tolimųjų rytų šalis liks Japch 
nų protektorate, tada, žino* 
ma, visa tai atpuola.

J. Vaitiekaitfe. f 
Lietuvos Respublikos * iffį 

įgaliotinis^ W

pradėjo.

>. a eit- uaį 
askelbiv Aži

ir kurso jokio 
gai
mą buvo gauti iš ,Amerikos už
sakyti ten dar Kerenskio nau
ji rusų pinigai. Paveikslas jų 
labai gražus, padirbti gexai, 
geram popery. Valdžia senųjų 
pinigų devalvacijai pasinaudo
jo amerikoniškaisiais, manyda
ma, jog jie bus geresni apy
vartoj ir jų nebus galima lai- 
sifckiioti, kaip tai buvo su Si
biro pinigais, kuriuos nefalsi
fikavo tik tas, kas nenorėjo 
— paskelbė, jog nuo birželio 7 

tiktai naujieji 
kiti turi būti 

naujuosius ei- 
scnjuįų rb. u? 
Tam pačiame 
pareikšta, jot

vertė einant esą

pinigai, o visi 
keisti į šiuos 
nant kursu 200 
vieną naująjį, 
įsakyme buvo 
naujojo rb.
mu Valstybiniam ižde auksi 
yra 1 — 1/10, t. y. 10 nauji, 
rb. garantuojama aukso 1 rb.. 
kitaip sakant, devalvuota se
nieji pinigai už 1 aukso rb. ar 
ba 1 /jeną — 2,000 Sibiro rub 
lių. Įvairios skolos, kaip va! 
džios privatiniems asmenim* 
ir atvirščiai ir privatinių as 
menų tarpe, yra išmokama ei 
nant skelbiamu devalvacijom 
įsakymu. Ši devalvacija palte 
tė vien tik bankus, paprastu? 
darbininkus, vidurinės klase 
žmones, o bizniukai, kurie pre 
kės supirkdavo į skolą urbi 
skolintais pinigais iš banko, ne* 
skolos buvo devalvuotos o pro 
kės liko jiems kaip ir (lova 
nai;

4 Įsakymą pradėjo Vykdyti vi 
sa liaudis. To įsakymo neįvyk 
dė tiktai Japonai su Kinais, ku 
rie turėjo milžiniškas tų p’ 
nigų sumas. Po ilgų derybų s 
Konsulų Korpusu, visi svetim 
taučių senieji pinigai buvo su

tikrus kvitus, už kuriuos va' 
džia pasižadėjo kiek daugiai' 
užmokėti, negu . paskelbtas! 
įsakyme, nuo birželio 7 d. pa 
ritėtas. Tie pinigai taip ir gu 
Ii iki šiol. Padariusi devalva
ciją rusų darbininkų valdžia

pakreipti į Sibi-
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Bntinal 
relkalan* 
kito 
kitokio 
pakelio.

kad butų 
INKARO 
vais- 
bažcnklis.

Aptiekoee 
parsiduoda 
po05o. arba 
atsiuskito 
75<įM tad 
atsirisime 
per pašty 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

AR JŪSŲ KŪDIKIS 
MIEGA GERAI

Tykus ir ramus miegojimas 
rąiškia, jogei jūsų kūdikis 
yra sveikas ir gerai maiti
namas.
Jeigu jis yra nepasiilsėjęs 
ir nuolatos verkia, tai gali-

duodate

Pamėginkite naujo

Su užregistruotu valsbnženkMuSuv. Velst 
l’ateutu Biure.

Nauja m o mėlynumo pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybėd Siame vaisto idėtog, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
kvgpalo.

Ruflles yra taoai paveikiantis 
pleiskanų pafialintojas — begaliniai 
puikus plauku sutiiisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
siaiypatai.

Vaukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PDIIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bniževjh 
čiaus aptieką

mas daiktas, kad valgis, kurį jūs 
kūdikiui yra jam netinkantis.
Jeigu jūs negalite savo kūdikio 
bandykite duoti

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Tuom pasiūloma čystą, sveiką, lengvai 
r padaromą maistą, kuris yra pastatęs 

tūkstančius* kūdilpų į tvirtą ir gerą su
brendimą. \ ' /

Iškirpkite ir pasiųskite šitą apgarsi
nimą į Borden Con^pany, New York 
ir gausite pilnus patarimus ir nuro
dymus, kaip jį vartoti lietuvių kal
boj vieni v?ltui, taipgi ir puikią kū
dikių knygą.

žindyti,

lAU.PlCHTf.lMCQ
UROOKLYN ‘ n i w yor/nf

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, I1L

. KU
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Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA

A oenturA 
VIENYBE ,G

Visus Sibiro turtus aprašy
tai tyrinėtojų ir ilgų metų 

rbas. Didžiausieji žemės plo- 
miškai, kurijose auga 
riešutas, eglės, kedras 
21 colių diametre sto-

kai yra 
Ąžuolai, 
kartais 
rūmo. Svarbiausia pramonė Si
bire, tai girininkavimas. Paly
ginus girių gausumui Sibire, 
girių eksploataciją buvo pa
dalytai visai silpnai. Po girių 
ūkio eina anglių kasimas. Li
gi karo žinomų kasyklų buvo 
lik keletas, karo 
viso labai daug,
vežk visos sustoję. Toliau eina 
aukso kasyklos. Dabartiniu me
tu tai tik vien vagyste, nes pla
nuoto gaminimo visai nėra. 
Turgavietėj Vladivostoke gali
ma lengvai įgyti smėlinio auk
so, vadinamo “priiskovoje žo
lėto” po 3,75 rub. už zololni- 
ką. To aukso kontrabanda cĮau- 
4'ybė plaukia į Japoniją. 'Len- 
cų konsulas buvo pradėjęs -su
ark i net i auksą Lenkijos auk- 
iiniam fondui sudaryti. Turint 
siek tiek pinigų galima butų 
padaryti gražų Lietuvai aukso 
’ondą. Pigiai irgi galima pirk
ti ir arbatos. Arbatos, apmo-

metu jų pri- 
dabar gi

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, perviariuntis skaue 
mas sąnariuose ir sustingimas sąnarių 
/ra blogiausi žmogui dalykai, o tan
kiausiai išsivysto į sunkią ligą. Jei 
cenčiate tuos blogumus, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite, bet 
uojaus prašalinkite.
Musų stebėtinos gyduolės ėmimui į 

vidurius ir trynimui 
P O L O

SAPOMENTOL
STIPRI ALCHOLINfl SMETONA 

:aip stebėtinai veikia, kad urnai pra- 
ialina visokį skausmą nuo persidirbi- 
no ir nuovargio muskulų, sustingimą 
mnarių girkštelėjimo skausmą, strS- 
iu dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
/artojo jį, — sako, kad nieko geres- 
uo nėra. Todėl, vaitoti t ir jus, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
»5c. Nueikit šiandien pas savo vais- 
įninką ir prašykit Polo Sapomental, 
rcimkit subštitutų. Jei negalėtumėt 
en gauti, rašykit mums prisiunčiant 
jinigus iškalu o.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė.

Chicago, III.

Pinigai Lietuvon 
i 24 Valandas

Svarbiame, netikėtam laike, galite pasiųsti 
pinigus savo draugams Lietuvon per šį banką 
ir už dvidešimts keturių valandų aplaikys juos.

Grėičiausis pristatymas ir žemiausios 
kainos, z

Central Manufacturing 
District Bank
1112 West 35th Street,

Bankas atdaras visą dienią sukatoj iki 8 vai.; serėdoj nuo 6 iki- 
8 valandai vakare.

Ar Norite Parduoti? 
Ar Norite Pirkti?

Bizni, 
Dali, 
Storą,

Boną,

Palikimą, 
Ūkę, 
Namus, 
Lotą

Gvarantuotas Pardavimas

Kas tik nori greitai parduoti kokią 
didesnę nuosavybę, arba pirkti su peb 
nu, tegul visuomet kreipiasi pas Pijų 
Dubicką Naujienų Bridgeporto Sky
riuje.

P. DUBICKAS
Naujienų Bridgeporto Skyrius

3210 So. Hąjsted str.
i

•**

Pinigai išA 
Rockfordo 
Lietuvon

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

Iš Čia pinigai yra pi 
. siunčiami Lietuvon grei

čiausiu budu ir už pini 
gą siuntimą pilnai atsa 
koma.

Siųskite pinigus Lie 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

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

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

yy

)

Parduodamos laiva
kortes Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas*

A. Pakšys 
220 Milwaukee Ave^ 

Kenosha. Wi&

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini
jų į Lietuvą ir iš Lie

tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus i Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip p^t ir iš Lietuvos.

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

O
"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

"VIENYBĖ”
EINA DU KART 

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

juokų skyrių 

"TARKA”
AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ............. 4.50

Pirkite ’į’Vienybes” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Reikaltiukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kniaukite intfsų pinig 
kurso ir knygų katalogo.

id- 
ra- 

rei- 
inio

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUŪNIflN
VIENYBE PUBL. Co.
193 Grand St.

Brooklun, N. Y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.

Įowio:

M

g o o o

©
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SKAITYKIT IR PLATINĖTI
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Sereda, jSausio 18 d., 1922

KORESPONDENCIJOS
WATERBURY, conn.

Miko Petrausko koncertas, ^da
lyvaujant jame ir Chicagos 
lietuviu žvaigždėms pp. Onai 
ir Antanui Pociams. Apie Mi
ką Petrauską nėra ko daug ra
šyti, jis ir be to jau Amerikos 
lietuviams žinomas daininin
kas. Man pirmą kartą teko iš
girsti kitus koncerte dalyvavu
sius, būtent minėtus Chicagos 
artistus — pp. Pocius. Ir turiu 
pasakyt, kad p. Ona Pocienė 
yra puiki dainininkė, turi gra
žų soprano balsą, moka jį val
dyti ir kai dainuoja, tai yra 
ko klausytis. Ne bercikalo ir 
“Naujienos” visados turi ką

kur dainuoja. P. Antanas Po
cius taipjau pasirodė kaipo 
puikus pianistas, gaila tik, kad 
pianas buvo menkas — pub
likoj buvo galima pastebėt,

Visas koncerto # programas 
susidėjo iš dešimties solų ir 
vieno dueto: “Sveikinu mano 

uže” iš oper. “Eglė žalčių 
sudainavo pp.

Petrauskas ir Ona Pocie- 
.Xs tiesiai negaliu aprašyt 

dueto gražumo, kaip jis

karalienė”.
M. 
nė. 
to
kad buvo šių artistu sudainuo
tas. Atsigerėti nebuvo galima. 
Ir publika plojimais rcikalau- 
te reikalavo, kad butu dar 
dainuotas — tas pats, ar 
tas duetas, bet artistai vis 
mums, waterburiečiams, 
skupėjo ir 
v o.

su-

tik 
pa

dauginu nebedaina-

žodžiu, koncertas buvo tik
rai puikus ir tie, kur jį girdė
jo ilgai atsimins. Kaip butų 
gera daugiau tokių koncertų 
turėti!

Tam buvo priežasties. Mat die
na buvo graži, bet į pavakarį 
pradėjo lyti ir kartu šalti. Pa
sidarė taip slidu, kad tiek ša- 
lygatviais, tiek viduriu gatvės 
sunku buvo paeiti. Žmonės, ei
dami, kai kukuliai voliojosi są
lygą t viais, pcrpuldami. Tas ir 
sulaikė daugelį nuo vakaro.

— šiaulėniškis.

New Yorko lietuvių rubsiu 
viy nepaprastas susirinki 

mas.
Brooklyn, N. Y. — Sausio G 

d., 1922 m., New Plaza sve
tainėje atsibuvo Anialgapieitų 
rtibsiuvių 51 ir 58 skyrių su
sirinkimas. Susirinkimą atida
rė 58 sk. pirmininkas, K. Jan
kaitis. Tvarkos vedėju susirin
kimui tapo išrinktas taip pat 
K. Jankaitis, pagelbininku — 
V. Žilinskas.

Po to kai protokolas iš pe
reito susirinkimo buvo per
skaitytas ir šiaip pradžia susi
rinkimo sutvarkyta, pinniau-

davė raportą. Raportas buvo 
išduotas trumpoj, suglaustoj 
formoj, paliečiant tik svarbiau
sius įvykius. Iš raporto buvo 
galima suprasti, kad vienaip 
arba kitaip, bet kriaučiai ne
užilgo gal pradės geriau dirb
ti. Tolinus jis savo raporte api
budino maždaug New Yorko 
Joint Board (Bendrosios Tary
bos) \stovj; nurodė, kad Ben
droji (Taryba buvo sušaukusi 
visų kotų (švarkų ir žiponų) iš-

rybų narius apkalbėjimui ir su
radimui būdų, kaip pagerinti 
jos — Bendrosios Tarybos — 
finansinį stovį. Bet toji konfe
rencija negalėjo nieko konkre- 
čio tarti, nes joje dar nedaly
vavo bruslotų, kelinių ir vai
kų drabužių siuvėjų skyrių at
stovai, kurie priklauso irgi 
Bendrai Tarybai (Joint Board). 
rodei šita konferencija nutarė 
šaukti iš kiekvieno skyriaus at
stovus, kad išdirbus pienus 
viršminetam dalykui.

Taip pat Kalpokas nusisKun- 
dė, kad tūli musų, t. y. lietuvių 
skyrių Pildomosios Tarvbos 
nariai iš tos konferencijos iš
ėjo, kuomet buvo gana SvJrbių 
dalykų balsuoti.

Toliauš delegatas Kalpokas 
savo raporte pabrėžė, kad mu
sų Pildomoje Taryboje randa-

( Tąsa ant 7-to pusi.)

Nepirksiu vartotą automobiliu arba troką 
derybomis”.

Viršuj išsireikštą mintį kartoja šimtai atsargių automobilių ir 
trokų pirkėjų, bet daugelyj atžvilgių Jie turi tiesą.

TA PATĮ IR MES SAKOME.
Perkant vartotą automobilių arba troką, yra du svarbus daly
kai, kuriuos reikia apsvarstyt. Pirmas yra, atsakomybė kom
panijos užpakalyj parduodamo tavoro ir antras yra gerumas 
automobilio arba treko puikiausios vertės.

MES GALIME PATIEKTI ABUDU.
Musų šauksmas yra paremtas ant daugelio laiškų, kuriuos esa
me aplaikę nuo pirkėjų vartotų automobilių ir trokų. šie laiš
kai nurodys nuomonę musų pirkėjų link musų. Jei manote 
pirkti vartotą automobilių arba treką, imkite laiko su mumis 
apie tai apkalbėt šiandien.

Žemiau telpa keletas parinktų bargenų:
Reo 5 pas. Touring Automobilius....... . $250.00
Reo 5 pas. Touring Aut. žieminiai šonai $350.00 
Reo 7 pas. Touring Automobilius..........$475.00
Reo 5 pas. Sedan.....................................$900.00
Reo 4 pas. Coupe............... .....................$900.00
Taipgi mes turime šiame laike po keletą Oakland, Iyexington,

, Chevolet ir Franklin Touring Automobilių, Reo,Chalmers, Chevolet ir Franklin Touring Automobilių, 
Buick, Maxwell ir Packard trokų.

Reo Motor Car Co. of Chicago
Calumet 6050. 2501 So. Michigan

Atdara vakarais.
Avė

RALTIJOS-AMERIKOC
UrLIbNJA 9Broadvay, NevY?rk

^eiLIETUM\r
į . PER UAMbURGĄ.Mm 

Zk Į /• ARBA. LEPO ją
/ 7j\\\ Z Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu
f t!d \ Lietuviai važiuoja j Piliava

/ ■] > anlenkia Tz»nkų įuostų (karidnriv)
visa trečia klassa padalina

■ _ ‘■į• ■ TA Į KAMBARIUS,
ANT -2-iu, 4-rių, G-šių ir 8-nių LOVŲ 
“LITUANIA” ” VASARIO 1, 1922

'm "ESTONIA” išplauks ... Vasario 22, 1922 
TREČIOS KLASOS KAINOS Į:»

. HAMBURGĄ $103.50 -r- PILIAVĄ $106.50
I —LIEPOJU $110.00

’ Jfii m Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 
' savo agento. j

GarsinkitesNaujienose

O Atspėk! Atmink! 9
• Pasakyk! •

V ■

VIENA TŪKSTANTI MĮSLIŲ

Dabar Turi Tą Progą
Susiūtas, bet ne drabužis, 
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

————————————r

Lindau j uolą ir akmenį, 
pelniau peilį brangiai pirktą, 
pirma-įbuvau tėvo duktė, 
paskui tapiau tėvo motina.— 

?; •
Atmink kas tai?

MĮSLIŲ KNYGA
Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 lietuvių mįslių 

— naujų ir senų — su palyginimais prie kitų kalbų 
mįslių. Kiekviena mįslė yra žįngeidi istorija pati 

i
savyje, ir todėl MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienam

< ' v

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

Tuoj aus Įsigykite Mįslių Knygą
Jos Kaina Tik $1.00

Jos Verte Neinkainuojama .

savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų smagumo tuo jaus išsirašyk Mįslių Knygą, atsiųsdamas 

$1.00 į Naujienas.

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

Chicago, Illinois

< , \
.. x.' ..........  .

Kuponas
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Str.
Chicago, III.

Gerbiamieji:
Čia indedu $1.00 už kurį prašau atsiųsti man 

Mįslių Knygą šiuo adresu:

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

Adresas......................................................................
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. (Tąsa nuo 6-to puslp.)

si didžiuma narių, kurie yra 
įsiskverbę veikti ne organizaci
jos labui, bet kad Varinėjas sa
vo partyviškas intrygas ir kai
šiojus kojas delegatui jo vei
kime. “Pavyzdžiui, kuomet tū
las Laurinaitis susi j ieškojo kur 
tai vietą ir atėjo pas mane”, 
sako Kalpokas, “jis reikalavo, 
kad aš jam duočiau pasą. Aš 
atsisakiau duoti pasų, nes ne
žinojau, kokia dirbtuve buvo. 
Vėliaus aš sužinojau iš dele
gato, kurie tą dirbtuvę kon
troliuoja, kad tenai samdyto
jas nori numušti darluninkam 
algas, Taigi aš galutimd atsi
sakiau Laurinaičiui duoti ton 
dirbtuvei! pasų. 'Tuomet I^au- 
rinaitis atėjo į Pildomosios Ta
rybos susirinkimų apskusti, ma 
ne. Ir žinoma, Laurinaitis rado 
užtarimo pas tuos intrigfintus, 
su Buivydą ’pryšakyje, ir mums 
tada reikėjo pusėtinai susipyk
ti. Pagalios Buivydą net ir 
spėką norėjo pavartoti, bet tas 
jam nepavyko. Tas gi visas in
cidentas šiandien yra dieno- 
tvarkyje ir jus turėsite apkal
bėti jį — to reikalavo Buivy
dą.”I *

Delegato raportas priimtas 
vienbalsiai.

Iš eilės buvo rinkimas .Pil
domosios Tarybos, sekretoriaus. 
Buvusio sekretoriaus, V. Cer- 
naueko, vieton išrinkta Dovi- 
dajtis.

Po to sekė atsišaukimas Vyš- 
niaucko, kuris lokauto laiku 
turėjo “kostumerišką dirbtuvė
lę ir siuvo užsakymus mažoms 
krautuvėlėms. Po visapusio ap
kalbėjimo pasirodė, kad tas jo 
darbas nebuvo daug kenksmin
gas, nes nebuvo darbas firmų. 
'Tad Vyšniauekas tapo nubau
stas tik $10 už nesiskaitymų 
su unijos patvarkymu.

Paskui ėjo rinkimas unijos 
korespondento. Korespondentu 
tapo išrinktas Keršu lis. Drg. A. 
Banidlis, bnvęs k ęresj M) nd eli
tas, kalbėdamas pabrėžė, kad 
jis visų laikų rašęs korespon
dencijas bešališkai ir teisingai, 
tik paskutinę jo koresponden
cijų “Laisve“ iškraipiusi ir pa
dariusi ja neteisingų.

Dar buvo atsišaukimas ^ni
ekio, kuris priklausė korpora
cijai ir dirbo lokauto laiku ne
susitaikiusių firmų darbų; vė
liaus jis sugrįžo į uniją ir bu
vo nubaustas $99.99. šis susi
rinkimas jam ir dabar nedova
nojo, nes rado jį gana kaltu.

Iš eilės priėjo ir Buivydo at
sišaukimai, * arba, geriau sa
kant, skundas ant delegato Kal
poko. Čia tai jau buvo sunkus 
ir painus klausimas.. Pirmiau
sia daro skundų J. Buivydą 
aiškindamas, kad jis per 12 
metų veikęs šioje organizaci
joje ir niekas jį dar taip ne
įžeidęs, kaip įžeidęs Kalpokas 
27 <1. gruodžio Pildomosios Ta
rybos posėdyje. Priežastis to 
įžeidimo buvusi toji, kad jis 
užsistojęs už Laurinaitį, ku
riam Kalpokas nedavęs paso. 
Po Buivydo kalbėjo Kalpokas 
įrodinėdamas, kad kaip tik jis 
užėmė delegato vietų, tam tiki
na klika su “Laisve” pryšaky- 
je, pradėjo vesti prieš jį va
jų: rašinėti šmeižiančias ko
respondencijas, leisti apie jį vi
sokius paskalos ir tt. “Jie, ne
galėdami tuo dar nieko at
siekti,” tęsė Kalpokas, “įsiver
žė į Pildomųjų Tarybų ir te
nai ėmė man visokias pinkles 
daryti, kad vėliaus diskredita
vus mane kriaučių akyse. Bet 
aš ta viską perkenčiau. Pasku
tiniu gi laiku jau nebegalėjau 
kęsti ir kuomet atėjo Lauri
naičio “keisas”, aipie kurį aš 
jum aiškinau savo raporte, ga-< 
tutinai susirėmėme. Susirinku
sieji draugai, jus spręskite ši
tų dalykų. Jus mane išrinko
te — aš esmi jūsų tarnas ir 
bile laikų jus mane galite pra
šalinti, bet aš toliau sus ta kli
ka negaliu veikti. Vienas iš 
dviejų —> ar aš turiu pasi- 
tiluikti, ar jie.” Susirinkusių 
tarpe apsireiškė didele užuo
jauta ir rankų plojimas Kalpo
kui,

apkalbėti.

' Po Buivydo ir Kalpoko pa
siaiškinimų sekė Pildomosios 
Tarybos narių raportai apie 
atitikimą. Didžiuliui Pildomo
sios 'i'arybos narių, matomai, 
dengėsi kaltinti Kalpokų, o 
teisinti Buivydų; bot jiems la
bai nevyko kalbėti. Geriausia 
ir, rodos, teisingiausia kalbė
jo, tai Bubnys ir Bielskus.,

Komitetui užbaigus duoti ra- 
poitus buvo aprubežiuota lai
kas kalbėti penkiomis minutė
mis, ir klausimas atiduota vi
sam susirinkimui
Čia tai jau ir kilo pusėtinas 
termas. Vieni kalba už vieną 
pusę, kiti —už kitą. Bet dau
giausia kalbančiųjų smerkė 
“Laisvės” šmeižimus ir “ko
munistų” bjaurių politikų, ku
ri demoralizuojat šios organi
zacijos narius.

Po visapusio apkalbėjimo ei
ta prie įnešimų. Įnešimai bu
vo: 1) prašalinti iš Pildolfio- 
sios I'arybos Buivydų, Keršulį 
ir Vizdžiitnų; 2) duoti visam 
komitetui papeikimą; 3) pra
šalinti visus P. K. narius; 4) 
prašalinti vien delegatų Kalpo
kų; 5) prašalinti visus P. T. 
narius kartu ir delegatų Kal
pokų. Balsuojant didelė didžiu
ma balsų perėjo pirmas įne
šimas, t. y. įnešimas prašaliu- 

buvo įnešimas 
korespondento 
kurį pirmiau

nų. Jų vieton tapo išrinkti Ža- 
barauckas, F. Vaitukaitis ir A. 
Žilinskas.

Ant vietos 
prašalinti nuo 
vietos Keršulį, 
buvo išrinkę. Įnešimas priim
tas ir didele balsų didžiuma 
Keršulis tapo prašalintas. Ko
respondentu gi tapo išrinktas 
J. Glaveckas.

Dar buvo šiame susirinkime 
ir daugiau girna svarbių klau
simų, bet jau priėjus 1 valan
dai nakties susirinkimas užsi
darė.

Beje, reikia pažymėti, kad 
nors šitas susirinkimas tęsėsi 
iki vėlyvos nakties, bet žmonių 
buvo pilna svetainė iki pabai
gai. Ir jeigu visuomet kriau- 
čiai taip interesuotųsi savo or
ganizacijos reikalais ir lanky
tųsi taip skaitlingai į susirin- 
kinhus, 
žmones 
vėliaus

tai neišrinktų tokius 
komitetus, kuriuos 
išmesti.

J . Glaveckas.
Unijos korespondentas.

turi

Danijos darbininkai.
9 -------------------

Kopenhaga. — Danijos Dar
bo Ministerija turi savo kny
gose 75,(HM) bedarbių. Jie gau
na mokėti einant Valstybės 
nedarbo apdraudos aktų, bet 

kaikurie jų yra be darbo taip 
seniai, kad jų užtikrintieji m<> 
kesniai jau beveik pasibaigė.

Iš viso b<‘darbių skaičiaus 
55,(MM) yra įvelti į streikus, ar 
uždarymus, tiesiu budu, ar per 
kitų darbininkų streikų, pri
verčiantį <lirbtuv<' uždaryti.

I>ainij6s darbininkai seka vo

kiečių pavyzdžiu. Kadangi iš
ėjus į streiką atimama nedar
bo pašalpa, tai nutariant strei
kuoti, streikuoja tik inžinie
riai ir ugniakuriai, o visi kiti 
darbininkai išmetama iš darbo 
automatiniai. Jie padeda pi

ketuoti ir palaiko inžinierius 
bei ugniakurius iš savo pašal
pų gaunamų iš vąlstybės.

Socialistų ir komunistų par
tijos bendrai priešinasi įstaty
mo projektui įteiktam Parla
mentui, kuriuomi teikiama val
džiai didelė gale kovoti su 
streikais ir streikines pašalpas 
padaro dalinai neteisėtomis. Di
delei demonstracijai ties parla
mentu pavyko gauti iš kabine
to pažadėjimas pilnai išgvildin- 
ti siūlomojo įstatymo išlygas.* 

chell’io r.ounte, Texase tapo 
pergręžta per 50 pėdų raudo
nosios druskos sluogsnį; mena
ma, kad tai esąs karnalikis, 
priklausąs potašo šeimai. Rau
donoji druska atrasta gilumo
je apie 1000 pėdų.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“m a tt tt w \rn q»

CHlCAGpS 
:: ŽINIOS::

* Streikieriy1 kova su 
streiklaužiais.

Pereitų pirmadienį, sausio 
16, buvo atsinaujinus skerdyk
lų streikierių kova su streik
laužiais. Toje kovoje vienas 
asmuo tapo gal mirtinai pa
šautas ir daug kitų sužeista.

Apie du tūkstančiai streikie
rių ramiai ir tvarkiai parbdavi 
į šiaurius Marshfield Avė. 
Jiems atėjįjs prie 43-čios gat
ves žiauru ir apsiginklavusi 
su lazdomis ir kitais ginklais 
streiklaužių goveda juos už
puolė ir norėjo jų ramų Ir tvar
kų parudavimų išvaikyti. Strei
kieriai jiems pis i priešino ir 
tame susirėmime streikieris, T. 
Marlek, 28 metų amžiaus, gy
venantis po num. 4836 So. 
Marshfield Avė., tapo mušeikų 
gaujos nugaion pavojingai per
šautas.

Įsimaišius skerdyklų ir New 
City policijai susirėmimas lai
kinai numalšinta, tik kiek vė
liau jis vėl atsinaujino prie 42- 
ros ir Ashland Avė. 
ta keletas • plytų 
langus, ir vienai 
langan perskėlė 

Čia mes- 
į gatvekarių 
jų pataikins 
viduj vienai 
o kitas api-

bėrė stiklais.
Daugumas žmonių kaltina po

licijų už jos perdaug liuosų 
vartojimų revolverių “malšini“ 
me” sukilėlių, nes kaipo to pa
sekmė, sako liko peršautas Ma- 
tek, ih'f New City policijos sto
ties . kapitonas C. Atkinson sa
ko, kad nei vienas policistas 
neiššovęs nei vieno šūvio.

Vakar anksti rytų Fiizmorris 
išleido įsakymų pasiųsti apie 
100 policistų į skerdyklų api- 
linkes.

Cornelis J. ĮIayes, tarptauti
nės Amalgamated Butcher 
Workmen and Meat Cuttcrts’ 
unijų prezidentas, apvažinėjęs 
visas skerdyklas sugrįžo* Chi- 
cagon. Jis pranešė, kad vi
sur visuomene simpatizuojanti 
treikieriams, ir kad produkci

ja visose, skerdyklose yra žy
mia? sumažėjus. Tas parodo, 
kad jiegu streikieriai laikysis 
tvirtos vienybės ir nesiduos sa
vęs visokiems skerdyklų kom
panijų ’ provokatoriams suve
džioti, tai jie ankščiau ar vė
liau streikų laimės. Taigi vi
siems streikieriams reikia da
bar dar didesnės vienybes lai
kytis ir rimtai ir kantriai vesti 
visus streiko rekahis tol, kol 
streikas bus pilnai laimėtas.

VĖL PLĖŠIKAMS TEKO 
$37,000.
--------

Vakar du Citizens Trust anc 

$12,000 Ward Baking kompa
nijai, dėl apmokėjimo darbi
ninkams algų. Juos du apsi
ginklavę automobiliniai plėši
kai be jokio persergėjimo pa
šovė prie W. Garfield boule- 
vardo ir S. La Šalie gat ir jie 
iš jų atėmė visus pinigus.

Ketinti aijis i ginklavę plėšikai 
įėjo į Loan bankų, po num. 
508 S. Halsted gat., surišo ban
ko savininkų ir kitus darbi
ninkus ir išnešė žiedus ir dai- 
montų vertes tarp $25,000 ir 
$30,000 ir $250 pinigais.

Abiejuose’ apiplėšimuose plė
šikai sveiki pabėgo su savo

MUNŠAINĖS BUTELIS EKS- 
PLIODAVO, UŽMUŠĖ 

GĖRĖJĄ.
H. Boyd, 48 metų amžiaus 

gyvenantis po num. 5053 S. 
Dcanboni g*at., gėrė munšainę. 
Paskum jis atsisėdo prie pečiu
ko ir užmigo. Munšainės ga
rai užsidegė. Butelis jo ran
kose ekapliodavo. Boyd bū
damas girtas mirtinai apdegė.

TAI KOKU’ BUDŲ GAVO 
“DIVORSĄ”.

R. S. MacPherson, 1129 E. 
81-mos gat. 1 vidurnaktyj pa
prašęs savo pačios, kad jinai 
į pabučiuotų. Jo pačiai atsi

sakius tai daryti, ^is paliepęs 
ai eit po vėl... ir po to ji ap- 
cidus jo namus. Teisėjas, už 
iepimų vidurnaktyj pabučiuoti 
ir už atsisakymų tai daryti, da
vė judviem “divorsų”.

NAUJOS MINTYS KARTAIS 
BRANGIAI ATSIEINA.

L. J. Burgess’ui, 45 metų 
amžiaus, gyvenančiam po num. 
1829 Indiana Avė., nusipirkus 
raudonos parvoe už 50 centų 
atėjo jam į galvų nauja mintis, 
būtent, užsidėti naują “taxi- 
cab biznį”. Jis pasivogė du 
“Yellow cabs” automobiliu ir 
atsivežęs ėlėn užpakalyj savo 
namo pradėjo juodu Taudonai 
parvuoti. Policistas jį tai da
rant sugavo, gi kiek vėliau tei
sėjas nuteisė jį ilgiems metams 
kalčjinian.

MUNŠAINIERIįT VARGAI.

Praeitų sekmadienį man 
esant . svečiuose 43-čia ir S. 
VVood gt., apie devinta valandų 
vakaro atpyškejo vežimas “dė
džių” į lenko namus 'ir bežiū
rint išsivežė munšainės katilų 
su paipomis. Kiti du guzikuo- 
čiai išvilko kubilą munšainės 
raugo. Vienas jų įkišęs nosį 
į raugų pauostė, norėdamas į- 
sitikinti, ar tikrai degtines rau
gas. Visa ta bravorų susidė
ję į vežimų ir įsisodinę patį 
bravorninkų lenkų nuavažiavo 
savo keliais. —J. B.

VBU UOMBA.

Padėta bomba po namų prie
angiu, po nėm. 11404 S. Park 
avė., suardė, pryšakinį .namo 
galų. John Dc-Santų, jo pa
čių ir keturios vaikus sprogda
ma bomba išmetė iš lovų, bet 
nei vieno jų ne sužeidė. De- 
Santo sako, kad jis gavo' gra
sinantį laiškų, reikalaujantį 
nuo jo 5,000, bet jis jokios do
mės į tai nekreipęs.

---------------------------------------------------r

RUSAI RADO MUNŠAINĖS 
ŠALTINĮ; NETEKO $400.

Rusai, J. Grapjhsk ir M. 
Mandell, vakar Maxwello teis
me pasisakė teisėjui, kad kiek 
laiko atgal jie visai netikėtai 
užėjo savo beizmente kliavų, 
iš kurio tekėjo saldi sula. Jie 
dar pridūrė; kad jie labai my
lėdavę “kampanijų” ir Ja sula 
šeštadienio vakarais ir sekma
dieniais vaišindavę savo “fron
tus”, kol pagaliaus nelaimėn 

tų kliavų tūlas dėdukas su
uodė. Po to vyriukai arlisti- 
niiii nusišypsojo iv tcisCjui pa- 
sisakč, kad tame dalyke jie 
visai nekalti, kaip baltieji avi
nėliai. Teisėjas tečiaus už ne; 
pranešimų šio radinio policijai 
nuteisė rusus užsimokėti 
$200 jiabaudos ir teismo 
šas.

po 
lė-

LENKAS GAVO $100 Už 
SAVO “VYRIŠKUMĄ”.

J. Swik, lenkas, gyvenantis 
po num. .2127 W. 18-tos gat
vės, nelaimėn tapo tūlo dėdu
ko sugautas munšainę savo na
muose darant. Vakar Maxwello 
teisine pasakė lenkas teisėjui, 
kad ipcr visų savo gyvenimų 
jis buvo blaivas ir tik dabar, 
prikalbintas savo “draugų”, 

,sumanęs pasidaryti biskį mun- 
šaines savo vestuvėms, nes, 
kaipo buvęs kareivis ir atsi
žymėjęs savo “narsumu”, už 
kurį jiis .gavęs net • ir medalį, 
nenorėjęs pasirodyti boba sa
vo vestuvėse. Teisme patvirti
no tatai ir jo mylimoji.

Iečiaus už ^norėjimą 'pasiro
dyti esąs vyras, teisėjas nutei
sė lenkų užsimokėti $100 pa
baudos ir teismo lėšas.

SUŽEISTAS PLĖŠIKAS PA
RBĖGO Iš LIGONINĖS.

Sužeistas plėšikas, Waller
Wallace, 29 metų amžiaus, pa-

jos skyriaus 'ligoninės. Jam pa
vyko pabėgti per ligoninės lan
gų ir paskui virve nusileisti 
žemyn.

NAUJAS BUDAS PLĖŠIKAMS 
GAUDYTI...

Tūlas plėšikas įsilaužęs į Mrs. 
Mary Akusarkus namus, po 
num. 1251 Noblc gat., rado 
munšainės, 'kiškį jos paragavo 
ir paskum ramiai užmigo.

APVOGĖ KALĖJIMO SARGĄ 
KALĖJIME.

Vienas dvidešimties kišenva
gių, kurie pakliuvo cypen per
eita sekmadienį, apipiešė kalė
jimo sargų — plėšikui teko $5.

MUNšAINė UŽNUODIJO TRIS, 
ASMENIS.

Į pavieto ligoninę atvežė tris 
beveik visai munšaine užsinuo
dijusius asjnenius. Gydytojai 
sako, kad jų pagyjimas labai 
abejotinas.

MUNšAINĖ PADĖJO MOKĖTI 
“MORTGEDžIUS”.

Frank Lačomb pakliuvo už 
munšainės darymų ir jos žmo
nėms pardavinėjimų. Teisme 
pasisakė jis teisėjui, kad jis tai 
daręs, kad išmokėjus savo 
nio “mortgedžiuš”.

pa-

ATPIGO DUONA/
Vakar pranešta, kad duona 

atpigo vienu centu svarui.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

8514-18 Rooserelt Rd.
Arti St, Louia Av% > 

CHICAGO, ILL.

SERGANTI VYRAI. primiki o* 1 tti Ir 1 * ' i*l 1* , enausis gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbč- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tomistai.

Vyrai kenčiantį nervifikumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumų, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūsles, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gaji jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fy- 
zišką tvirtumą.

Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas 
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy- 

\dymui kambariai.
] DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.

y Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį 
leidimą nuo Illinois Valstijos. 4

85 South Dearbfern St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago, 
III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki l:0C 
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v.

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AšTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

F I * /Tl’n

“Ačiū gydytojui už 
Išgydymą“. )

85 South Dearbfci

Federal Bond & Land Company
Siunčia pinigus Į Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar tclegramais.
Parduoda laivsąkortea į visą pasaulį.
Parduoda namus/žemes, farmas ir bondsus.Parduoda

666 W. 18-th 
Chicago.

OFISAI:
St., 1439 S. 49th Court, 

Cicero.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susiveak elektros dratus | savo namą dabar. Kaina stebStinal 

tema. Pagabus išmokesčii planai luteikiamas, jei norite. Mielai 
ipkainavimą suteikiame.

THE BRIDGEP0RT ELECTRIC CO., I n c. 
1619 W. 47th St Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.

dabar. Kaina stobStinal

Amerikos Pilietis
Siircnge J. Ilgaudas
J Puslapių 63.
Įtekinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų
RĮptir anglų kalboje. Taipgi sutrauka 
iųTOonstitucijos. >
orintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu,

Pilniausi 
piliečių. Liet 
suvienytų Vahrt

Kckvienas _____ , . . _ _
privalo įsigyti Šią knygelę. Pinigus galima siųsti krasos 
ženkleliais.

Kaina 25c.
NAUJIENŲ KNYGYNAS

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

DR. A. MONTVID 
UetNvia Gydytojas ir Cbirargar 

25 East Waahiiiftoa St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

Tdephona Central 8802 
1824 Wnbanaia Ava.

Valandom nu« 6 iki 8 vakar® 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

DR. WAITUSH, O. D
Lietuvį^ Akių Specialistai

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, ąkhj aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karutį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. $pecialė atyda atkreipiama j 
mokyklos ’ vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1553 W. 47th St. Te).: Blvd. 9660.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti f galvos skaudžįimą, 
Jei skaitant raldSs susilieja, 
Jei iŠ raidŽs darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis skan 

da, tuomet reikalaukit akiniu.

John J. Smetona
Akinią specialistai 

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

Ant trečio augSto viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir D 
Valandos nuo* 9 ryto iki 9 vai. vak 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietą

4^UR.HERZMAN^W
M RUSIJOS

Pirtlhlll U12 Halfkd SI.
pe Mo. SIU & HalitU 81

Pučai IfttuyiamB liratnaf >at U 
m*'u UIpo patyrfB gydytojaa, lM- 
mTgM Ir alruterii.

įfiydi aitriau Ir chzenilkM Hfal, 

•li’rtros prietaisus.
Ofisun ir Labaratortjhl IMI w. 

18tb St., netoli Fisk St.
VALANDOS! Mbi 1B—U 

ir nua C ikd 8 vai. vakarais. 
( Dienomii! Caaal 

2110 arha 817
Jtfaktlmiai Drozel 
95* - Drevvr 41M

UYVENIMASj M18 8. Halsted S*.

T. Pullman 5400 

i.sno

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru
pu;, tingai prižiu
rtu ligone ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State Sf.

Chicago, IJ1.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofiaaa

Chlcaga, IIUboIb.
Specialištai džiovė*

Moterllkt, Tyrtiki te

OVISO VALAHDOSj
Hue 18 iki 12 vai. ryte, nue 1 Dd 
5 vai. pa piet ir nuo 7 iki 8it0 vaL 
vakaro. Nedaliomis nue Ifl vaL 

valandos ryto iki 1 ral. p. pte*
Telefonai Drasel 2880

DR. S. BIEžIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinddliai
Ofisas 2201 VV. 22nd kampa* & 

Leavitt St. Tel; Canal 6222. 
Rezidencija 3114 ĮV. 42nd Si, 

Tel. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. |Q-12 pilt*.

Tol AvUtln 787
DR. MAP.TA 

DOWIATT-—SASS.
Kątik eagrlle ii Califernijea te 

vii «4xvo praktikavimą pe 
52M W. Manimi 8Lr t

Valandai 8—11 kaMtaną te •—I 
vakare Skiriant nedlidianiaa.

Or. taice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashand Arą, 
Tel. t Yardi 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 ild 9 ▼. Naktimia ir nedilioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294

----------Fili u------------- I

DR. M. STAPULIONIS 
Gydaa be gydaolią ir be operacija 

3347 ’Emerald Are.
9 iki 11 ryto 4r 9 iki 10 vakari 

Teki Boulevard 9897
731 W. 18-ta gat. 2 iki B rak. 

Tsl.i Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA 
DBNTISTA8 

IMI Be. Halsted 81., Chkags, RL

Phoni Canal 257

Telephone Yards 6S34

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nu<?8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 ild 9 ▼. vak.
3325 So. Halsted StM Chicago, III.

I IIIM, ■ ......... ■ » ■ I ■ ■ ■

Telephone Boulevard 5059 .

Dr. A. Juozaitis >
DENTISTAS *

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedil. pagal sutarimą, 
MII So. Haieted 8 L, Chicago, DJL

■■ ■i'.-.Ta-in- -t- ■

PRANEŠIMAS

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

Phonc Canal 6222
Įsteigė savo ofise pilnai aprū

pintą X-spindulių laboratoriją.
Traukiama X-spindulių paveiks

lai suradimui įvairių dantų, galvos 
ir žandų ligų.



Lietuviu Rateliuose|aiškus Pašto PRANEŠIMAI.
NAUJIENOS, Chicago, PI

ISRENOAVOJIMUI PARDAVIMUI
■*

NAMAI-2EME
Sereda, Sausio 18 d., 1922

f CICERO
x. , •». i .... Am. Liet.,T. Sandaros
Šie l&iskai yra atčję is Euro* svarbus susirinkimas bu 

pos. Kam jie priklauso, tegul Šiandie, saus. J

Kliubas gyvuoja

Sausio 13 d. buvo Cicero 
Lietuviu Pašalpos Kliubo susi- 
i inkimas.
skaitlingai.
jau penkti metai ir pergyveno 
visa ko. Bet 'laikosi gerai. 
Paskutinė apyskaita rodo, kad 
kasoj turi $1101.90, pinigais, 
narių taipjau apie šimtą. Kliu
bas visados remia naudingu^, 
visuomenei sumanymus. Val- 
dybon šiems 1922 metams yni 
išrinkti pirm. S. A. Stankeviėia, 
padėjėjas B. Buhuiskis, nut. 
rašt. K. P. Deveikis, fin. rašt. 
A. Tumavidia, iždin. J. F. So-

J. Varanis, J.
♦ Stanišauskas,

F. Meškauskas, vieliavi- 
S., Misevičia, korespon- 
K. P. Deveikis. Susirin
ki ikomi kas mėn. antrų 

čios vakarą Tatnuliunie-

kuopos
•inkimas busi laikomas

__  18, Fellowship Hįniso sa
nueina j vyri'ausijį’pai^’lČtok
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia pasitarimas dėl tautininkų konfercn- 
klaust prie langelio, kur padėta Į KU,uos,mj> viesų prakalbų atsi- 
iškaba
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERĮ, kaip kad
šiame sąraše pažymėta.

ir Adams gt.) atsiimti.
. - lankius centralihiane pirmininkui V. 

“Advcrtised Window ,' K. Račkauskui Chicagon.
— Valdyba.

■

į Brighton Purk. — Liet. Atlet. ir 
Bais-1 Pašelpos Kliubo metinis susirinkimas 

kus paštas laiko tik keturiolika I ivyks penktadienį, sausio 20 d., Kliu- .. . hn sjvpf Sn Kmidy.in A. !’>•<>_

PARANDAVOJIMUI 6 KAMBA- 
riai tinka ofisui ar mokyklai gyveni 
mui. Stymo i 
ir visi kiti paskutinės mados 
kūmai, pigiai.

3214 S. Halsted St.
Kreipkitės 3343 $. Halsted 

Burbas. Tel. Boulevard 2469.

sui ar mokyklai gyveni- 
šiluma, elektros šviesos 

paran-

Str. J.

JIESKO PARTNERIU
EXTRA

dienų nuo paskelbimo.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

MAINYMUI
Gera proga norinčiam tapti biznie

rių, bučernė ir grosernė, biznis iš
dirbtas, tirštai lietuvių apgyventoj 
kolionijoj. » Mainysiu biznį ant namo 
arba loto. Atsišaukite gretai, 3500 
So. Union Avė.

Pardavimui 2 lotai, 60 pėdų pločio, 
ant kampo, gražioj vietoj, aplinkui 
apgyventa. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant automobiliaus. 
Atsišaukite: A. VŽILLIAMS 

3328 S. Halsted St.

ris, iždo glob. 
Martinkus, Ant 
marš. ’ 
ninkas 
(lentas 
kiniai 
pėtnyči 
nes salėj, 1717 S. 49th Avė. ir 
15 st. — Kliubo koresp.

Musų Moterims
Vaikams “siutas — No. 1161

1164

Lygios 
dideliais 
tės. šis

Tokiam siutui pavyzdys No. 11G4 
sukrptos micros nuo 2 iki 8 metų 
amžiaus. 4 metų mieros siutui rei
kia 2 jardų 32 col. materijos ir 5% 
jardo, apvedžiojimo.

gorint gauti tokiam siutui su 
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žeminu paduotą binnkutę, {U 
žymėti tnierą. pnrnžytf savo vardV 
pavardę ir aiškų adresą ir, |dėju» į 
knnvertą kartu su 15 centų (palte 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mnir.s 
Uaip užadresavusi NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
št., Chicago, UI.

kelinaitės yra prišoktos 
guzukais piie “sailor 
siutas yra labai madoj.

su 
ves-

901
903
904
914
929
930
933
937
938
943
945
945
951
945
967
968
970
982
988
989
990 .
991
993
995
999
1001
1002
1007
1009
1018
1026
1031
1033
1034
1035
1038
1039
1044
1046
1051
1055
1055
1056
1059
1060
1061
1064
1068
1070
1074
1076
1082
1089
1097
1100

1108 Poplawsjri Agnieszka
1108 Poplavvski Agnieszka
1114
1116
1126
1127
1129
1139
1141
1144
1148
1151
1161
167 Srinoginys Jonas
1164
1167
1174
1176
1180

Aglinskas Wycentas 
Balczunas Victor 
Balaisis Lon 
Bikinaitė Tekilo 
Burba Tony 
Budrius Cly z 
Caulowskas Kazimieras 
Cizauskis Antonas 
Cicėnas Stanislovos 
Dadonis A.
Dejokus Wilium 
Deveikis August 
Dveilis G.
Elukovich. Frank 
Glazers Ix>vons 
Glazers Izrvpns 
Grekauskas Pietras 
Jakas Kazimieras 
Jodenis Franas 
Jociui Wiktor 
Juraitis Adam 
Lucus Kazimieras 
Kairia John 
Kandraskai Dominikui 
Karyjanos Walerija 
Katkus Juozas 
Kazinausku K. 
Kisielaus Adomas 
Klumleys Stasys 
Krasenskis Jan 
Kubis Jos G 
Launis P. 
Lasauskas John 
D'scinski Kazimieru 
Lckis Wiktorya 
Lukoszewicz Leokadija 
Lubin Charies 
Molevitis Bill 
Maziancnc Ona 
Maselkite Antosoi 
Martinkus Franciskus 
Mautorys Stanislawu 
Mezintas Juozapas 
Minuska Kazimieras 
Misiūnas Tonny 
Miscwicz Antony 
Mikalauskis Kazimieras 
Minett Jos 
Motęjonis John 
Morkūnas Zigmontas 
Namajus Baline 
Orlauskis P/ Paul 
Paustai Stanislowu 
Petkienė Anastazija 
Pincauskis Antanas 2

Racinskis Kazis 
Ramanauskiene Ona 
Rusiękas M. V. K. 
Rutkowskis P. 2 
Rukstola Tony 
Shinkus John 
Sharkis Julia 
Simokaitis Bruno 
Šnekutis Rakos 
Sobeckis Wincenty 
Stokus Mege

' NAUJIENOS Pattera Dep.
1739 S. Halsted St.. Chicago, (U 

čia įdedu 15 centų, ir prašau »t
siųsti man pavyzdį No. 1161
Micros metų

(Vardan ir pavardė)

(Adreaas)

(Miestan ir ValsL)

1189
1190
1191
1192 
110?
1201
1203 
1Q05 
1200
1207
1208

Stuglis Justin 
Srinozinys Jonas 
Tamošiūnas Petronėle 
Toleikienie Marei jonai 
Trolvanskis Pavvlu 
Urba Jurgis 
Vaitkevičius Tx*on 
Vaineikis Julius 
Vasiliauskiene Apolonijas 3 
Vatkevičius Marinas 
Wiezer Friedrich 
Zekis Jonas 
Žalis Joan 
Zekis Jonas 
Zihvitis J. 
Žilvitis John 
Žilvitis John

PASARGA.
BESIGARSIN’ANTIEMS

Norintieji pasigarsint į sekamos di€ 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

A

bo svet., 3923 So. Kendzie Avė., Pra
džia 7:30 vai. vak. Visų narių prie
dermė atsilankyt, nes turime svarbių 
reikalų apsvarstyt. Taipgi bus rin
kimas darbininkų busiančiam inaskų 
baliui, kuris įvyks vasario 4 d., M. 
Meldažio svet., — F. Ažusenis, Rašt.

Cicero. — C. L. P. Kliubo nariai 
bukite prisirengę dalyvauti svetainės 
atidarymo apvaikščiojime sekmadienį, 
sausio 22 d., 2 vai. po pietų.

— Koresp.

Cicero. — S. L. A. 194 kuopa ima 
dalyvumo apvaikščiojime. Pradžia 
kaip 2 vai. po pietų, nedelioj, sau
sio 22. Visi nariai susirinkite prie 
I9th Ct. ir 14th St., iš ten prasidės 
paroda. — K. P. D.

Dar yra proga 
kelioms ypatoms 
prisidėti pinigais 
ir darbu prie mu
sų naujo patento 
išdirbinėjimo. At
minkit, kad mes 
turimę tokius
daiktus, kokių
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 
ką tveriame dirbtuvę.
FOUNTAIN f-II“ Z“

draugams 
ant visa- 

Kreipkitės 
mus. Tik-

PARDAVIMUI GROSERNE, Biz
nis nuosenai išdirbtas, 4 ruimui pragy 
venimui.
$23.00.
venta.
leiskite.
site ant vietos, 3245 Š. Pamell A ve.

Lysas ant 3 metų, rendos 
Vieta, visokių tautų apgy- 

Geras bargenas, šito nepra- 
Pardavimo priežastį patir-

BEVEIK UŽ PUSDYKI

Pardavimui didelė bučernė lietuvių 
kolonijoj, biznis išdirbtas per ilgus 
metus. Rendos $35 į mėnesį. Lysas 
2 su viršum metų, 4 kambariai pra
gyvenimui. Kaina tik $1,450.00. Mo
kėta virš $2,000.00. Priežastis par
davimo labai svarbi, todėl parduodu 
labai pigiai. •Nemokantį biznio išmo- 
kinhiu. Nepraleiskit šios progos. Pir
mutinis laimės. Atsišaukit tuoj: 808 
W. 33rd PI. Arti Halsted St. Klaus
kit J. Namon.

---- ---- -- ------- *
PARDAVIMUI 150 AKERIŲ FAR- 

ma Wisconsin valst., netoli nuo Chi- 
cagos. Gyvuliai ir padarai. Kaina 
$9.000. Mainysiu ant miesto pra- 
pertės; taipgi 80 akerių $4,500 ir 40 
akerių $3,600. Kreipkitės pas J. G. 
Kawall, 1956 W. G3rd St.

DRAUGYSTES ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martlnavičia, J138 S. Eme- 
lald A v., nut. rasų J. V. Dlrnša, 
3242 S. Emerald A/e., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka ir. Kuznrinc- 
kis, 910 W. 32rd Placc.

PARDAVIMUI 8 KAMBA- 
rių narpas, vyrų laikymui — su 
valgiu ir guoliu. 2 aukštai ir 
skiepas. Parduosiu pigei. Kreip
kitės Mrs. Sternberger, 2543 S. 
Halsted St., Tel. Boulevard 197G

V1TAUTO BAND valdyba 1922 m.: 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. Balakas, nut. rašt. J. 
Barcis, fin. rašt. J. Philips, kasier. 
Kast. Shaulitis, kasos giob. Ign. Ju- 
revičia, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas j Ch. Liet. Darbininkų

l Tarybą J. Balakas. -~-

MOKYKLOS

L. S’. S. Pildomo Komiteto posėdis 
įvyks pėtnyčioj .sausio 20, 1922, Nau
jiem} name. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Yra svarbus laiškas nuo Lietu- 
tuvos Socialdemokratų Partijos Cent
ro Kontiteto. Todėl visi} Pildomo 
Komiteto narių dalyvavimas susirinki
me būtinai reikalingas. Atskirų 
kvietimų nerašysiu; šis pranešimas 
skaitysis oficialiu. <

A. Žymantas, L. S. S. Sekr.

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
1 kp. susirinkimas įvyks ketverge, 
sausio 19 d., 7 vai, vak., Kardo ofise, 
1443 N. Paulina St. Yra svarbus 
reikalas, tad visi nariai pribukite lai
ku. —. Valdyba.

L. S. S. 4 ir 22 kp. rengianro vaka
ro komisijos susirinkimas įvyks sero 
doj, sausio 18 d., 8 vai. vak, “Naujie
nų” name. Visi komisijos nariai ma
lonėkite pribūti. — Kom. Sekr.

Kazimierui Butkui ir Marijonai 
Butkaitei, kilusiems iš Tauragės, yra 
"Naujienų” ofise laiškas iš Lietuvos 
nuo jų sesers Elzbietos Apolskienės.

PAINT BRUSH 
CO

1623 Blue Island Avė.

JIESKO DARBO

MFG.

PARDAVIMUI saliunas, laba? 
geroj vietoj, lietuvių ir lenkų 
apgyventa, parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos’.

913 W. 33 St.

MOKINKIS
JIEŠKO DARBO, JAUNAS VAIKI- 

nas, linksmos išveizdos, tinkamas prie 
biznio, nori mokintis į bučeVnę arba 
prie duonkepio. Kas tokio reikalau
ti} maldnėkite atsišaukti. Kaslink 
mokesties tai susitaikysime, S. Sla- 
pys, 3232 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI SALIUNO 
fixtiires labai prieinama kaina. 
Savininką galima matyt visada. 
Jim Andrews, 902 W. 38th PI. 
Tek: Yards 5216

LIETUVIŲ LAISVES 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 Jriekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki 
40 metų. Kliubas bepartinis.

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa- 
dauskis ,nut. rašt. Izid. Juščius, 

' fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So.
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chemaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

KEIKIA PATYRUSIŲ MOTE 
rų skudurų skirstymui. Gera 
alga, nuolatinis darbas.

\ MILLER & COIIEN
\ 1416 Bluelsland Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS LABAI 
pigiai. Biznis išdirbtas, randasi prie 
dirbtuvių. Geram žmogui gerti vieta. 
Turi būt nerduota į trumpa laiką.

1558 S. Wcstem Avė.

" ’-r* ■ ......... ----- -- - ■ ■

REIKIA TIK PATYRUSIŲ.MOTE- 
rų popierų sortavimui. Nepatyrę, ne- 
atsišaukit. Nuolatinis darbas, sani
tares darbo aplinkybės ir gera alga.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2261 S. Union Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS TAR- 
pe lietuvių ir kitu tautu. 5 metų lys- 
tas, laisnis užmokėtos, yra pragyveni
mas, renda nigi. Pardavimo priežas
tis, sunku vienam apsidirbti, turiu 
mažus vaikus, o partneris išvažiavo 
Lietuvon. 1715 W. 46th St .

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

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

Master Sewing School
Principalas 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St. 

Kampas Lake St. 4-fl.

L. K. M1NDAUGIO DRAUGYSTES 
Valdyba: Pirmių. Ant. SviŲalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av. nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
nv.: f’n. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Califi rnia av.: iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.: kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 

. avė.

REIKALINGA MERGINA DIRBTI 
už baro ir nešioti gėrymus Mokestis 
gera, valgis ir kambaris. Atsišaukit: 

MARTIN SHALKAUSKAS 
4839 Ogden Avė. and 48th Ct.

Tel.: Cicero 226

PARDAVIMUI SALIUNAS MAT- 
švtu tautų apgyvento; vietoj. Biznis 
išdirbtas nėr daugęli Ynetų. Parduo
siu pigiai. Priežastį pardavimo pa
tirsite ant vietos. Atsišaukit 1131 
So. Solon Avė. ir 14th St.

P-Iės E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Gelbėkim Lietuvos Našlaičius.
Chicagos Komitetas Našlaičiams 

Šelpti rengia rankų darbų ir namie 
gamintų vidgių bazaSą vasario 12 d. 
1912 m. Mildos abiejose svetainėse, S. 
Halsted ir 32-ros gatvės, šiuuini 
kreipiamės į gerbiamą visuomenę, 
ypatingai Chiicagos ir kitų n.iij'ų ir 
nrestelių moteris ir mergaites melž
dami paaukauti pagal savo išgalę ke
lis, arba nors vieną kokį didesni ari REIKIA APYSENĖS 
n-ažesnį rankų dirbini ar namie ga-1 .v. _.. . _ ,
mintą valgį aukščiau minėtam oaza- terš priŽllll’CJimui 2 metų

.. . . .... ko , Juozas Vaišvila, 3435Išdirbinius meldžiame siųsti antra- TT / , , ,, .. , ,
ilu: N. Valančauskienė 3246 S. Hals- Halsted St. Galima matyt 
ted Str., Chicago, 111Z (3-čios lubos), 5.39 vak. 
arba, kam parankiau^, atnešti dieno
je bazaro tiesiai į svetainę, kuii at
sidarys 5-tą vai. po pietų.

Siunčiant išdirbinius j malonėkite 
piidėti savo pilną vardą pravardę ir 
antrašą, taipgi kainą už kiek galima 
parduoti. Gųistina butų kad ildirbi- 
nių kainos nebūtų peraukšlos, kad ne 
apsunkintų išpardavimo.

—Bazaro Rengimo Komisija.

Draugiškas vakaras su programų ir 
vakariene.—Rengia LSS:4 ir 22 Kuo
pęs sekmadienį, sausio 22, 1922, Pal
iulio Restorane, 3202 S. Halsted St., 
antros lubos. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. (žanga $1.25 akmeniui.

Tikietai parduodami Naujienų ofise, 
1739 S. Halsted St. ir Naujienų 
Bridgeporto skyriuj, 3210 S. Ha’stod 
St. ir pas narius.

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

Programas bus įvairus ir puikus.
—Rengėjai.

MO- 
vai-

nuo

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

VYRŲ REIKIA: ŠOFERIŲ DIDE 
lėn Taxi Co. Gali padaryti $150 į 
savaitę. Kapitalo reikia $400. Išmo
kinsime veltui. Nuolatinis darbas, ge
ra alga; biznis Chicagoj. Bukio patsai 
bosu. Diamond Taxi Agency. 82 W. 
Washington St. Room 525.

JIESKO DARBININKO
Reikalingas paprastas darbininkas 

prie abelno darbo į bekarnę. Mokestis 
$18.00 į savaitę. Norinčiam yra gora 
proga išmokti duonkepio darbo ir iTtz- 
nio.

4435 S. Halsted St.

EXTRA. .
Pardavimui nesvaiginančiu gėrimų 

dirbtuvė. Parduodu savo dalį už pri
einamą kainą. Savininkę matyt ga
lima po 6 vnl. vnk. ir nodelioi per 
diena 2839 W. 40th St, 3-iqs lubos. 
Klauskite P. Sniegaitęs.

RAKANDAI

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
S pečiai ės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DES1GNING
Room 402, 59 E. Adams StM

Tel:. Harrison 1421. Chicago

CICERO. TLL. — LIETUVOS KA
REIVIU DRAUGYSTĖS Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis. nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avc., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Gruhlis, Juoz. Ma- 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikomi 
trečią sekmadienį menesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue.

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

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ RA- 
kandal, mažai dėvėti, 2 geri setai, 
fruntinio ir vidurinio kambariai, 2 
karpetai su mašina karpetų valymui ir 
kiti daiktai reikalingi gyvenime. Par
duosiu už pusę kainos visus kartu 
arba atskirai. Ant 2-rų lubų nuo už
pakalio. 2956 S. Emerald Avė.

Mokinkis dressmaking. 
Braižymo, siuvinio — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimul 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madfson Street, 
6205 S. Halsted St

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų pakiuusdami.

Sara Patek, plnrdninki.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 8401 S. Auburn 
ave.jnut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt

Ant. Strolė 2014 S. PCoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka- 
sięr. Ant Urbonas; maršalka Ant.t 
Lėknickls. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 . S. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.< ‘.

FR A NCIŠK US G LT A US K A S
Persiskyrė su siuom pasauliu 

sausio 16 d., 9:30 vai. ryte, su
laukęs 29 metų amžiaus. Pa
ėjo iŠ Šiaulių ^ipskr. Kužių pa-, 
rapijos, liadvilių 
liko motina ir 4 seseris Lietu
voj. Amerikoj 
metus. Kūnas pašarvotas po 
num. 448 N. Monticello St. Lai
dotuvės atsibus 19 d. sausio į 
Švento Antano bažnyčią, iš ten 
į šr. Kazimiero kapines.

Visus gimines ir pažįstamus 
kviečia dalyvauti laidotuvėse,

Elzbieta- puseserė ir Kazi
mieras Rauskinai, švogeris 
ir puseserė Barzdai.

kaimo. Pa-

išgyveno 8

-t

A1AALEKSANDRAS JANUŽIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

utaminke 10:00 ryte, po ilgos 
sunkios ligos. Velionis turėjo 
31 m , buvo nevedęs. Paliko 
nuliudime 
liauskienę, puseserę 
Antanavičienę, 
Jurgilą 
naitį. 
West 
tuvės įvyks subatoj į Tautiškas 
kapines kaip 12:00 dienos. Ve
lionis paėjo iš Suvalkų rėd., Su
dargo parapijos.

Giminės, draugai ir pažįsta
mi kviečiami dalyvauti pagra- 
be.

Nuliūdę Seserys ir dėdė.

buvo nevedęs.
seserį Agotą Mazi- 

M įkaliną 
pusbrolį Joną 

ir dėdę Praną Viliu- 
Kunas rahdasi 818 

35th PJace. Laido-

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Cicero Lietuvių Svetainės Statymo 
Bendrovė kviečia priklausančias šiai 
įstaigai draugijas rengtis apvaikš- 
čiojimui, kurs įvyks sekmadienį, sau
sio 22 dieną. Programas bus pa
skelbtas vėliau.

—Komitetas A. Klainis.

PARDAVĖJŲ REIKIA
Ar esate užsiganėdinę savodabar

tiniu darbu? Mes turime vietą ke
liems mandagiems vyrams įstojimui 
musų organizaicijon. Smagus dar
bas, gera alga. Atsišaukite, room 
609, 6th floor, 53 W. Jackson Blvd.

PARDAVIMUI rakandai labai pi
giai ir išsirendavoja labai r>uikųs 

kambariai, renda pigi, tik $15.00. Vie
ta ant Town of Lako 4310 S. Hermi- 
tage. Savininkas g v vena po No. 4948 
S. Laflin St. Tol. Yards 6627.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI RAKANDAI 4 
kambarių. Geram* stovyj, mažai nu
dėvėti. susideda iš: mieg-ruimio, sta- 
lavo ir fruntinio ruimų setai. Geri 
divonai, nustatoma elektrikinė lem
pa, 2 pečiai, šildonvas ir gasinis viri
mui; parsiduoda viskas kartu arba 
atskyrei, ant 2-rų lubų iš priešakio.

3218 S. Halsted St.,

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

Mokinama anglų ir lietuvių kalbų 
aritmetikos, istorijos, geografijos ’ii 
visų high school šilkų.

Sunaudokite liuoaus vakarus pasi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Wait<ches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Ave„ 

Chicago. UI.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hormitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitls, kasierius A. Gur/kis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A.^Stanke- 
viČia; delbtai į Chicagbs Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tamkcvičia, 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.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus,. jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

tSMENŲ JIESKOJIMA!
JIEŠKAU savo brolį Povilą Šlepetį. 

Iš Lietuvos kaimo Žemgalių, Andrie- 
javo valsčiaus, Kretingos apskričio. 
Girdėjau gyvena Chicagoj. Malonėsit 
atsišaukti arba kas žinot meldžiu pya 
nešti. Adresas: Juozapas Slepetis, 
2001 Canalport Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, visokių tautų kolonijoj. Biz
nis senas ir geras. Parduosiu pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsit ant vie
tos.

2722 W. 47th St.
Lafayette 5864

AUTOMOBILIAI

Pranešimai
Miko Petrausko koncertas, kurį ren

gia “Birutė”, įvyks trečiadienį, sau
sio 25, American Bohetnian salėj, 18- 
ta gatvė prie Ashland av. Be komp. 
M. Petrausko koncerte dalyvauja žy
miausios vietos artistines Jiegos. Vi
suomenė kviečiama gausiai atsilanky
ti.— “Birutė”.

JIEŠKAU SAVO BROLIŲ VIN- 
cento ir Petro Ambrazevičių, Suval
kų rėd., Mariampolės apskr., Moko- 
lų valsč., Gižų par., Barsukinės kai
mo. Malonės patys atsišaukti, arba 
žinanti teiksis pranešti. Uršulė Am- 
brazevlčienė-Bradauskienė 208 13-th 
St., Moundsville, W. Va.

VELTUI $30.00
Paauksuoti laikrodėliai su puikiau

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

PEARL TRAIDING CO., 
Box 122,

189 Perai St., New'York, N. Y.

ŽIEMINIS AUTOMOBILIUS
Puikus žieminis automobilius 

—sodan vartotas tik porą mene
sių—parsiduoda už labai žemą 
kainą. Įnfokėtį reikia tik $350, 
kiti mėnesiniais išmokėjimais.

Kreipkitės į Naujienas, 1739 
S. Halsted St. Klauskite vedėjo.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamai angliikos ir lietuviško 

kalbų, aritmetikos, keygvodystės, sto 
nografijot, typevritiag, pirklybos tei 
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel 
nos istorijos, ąeograftjoa, poli tikinti 
ekonomijos, pilietystše, dailiarašye 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto ik 
4 valandai po piutų. Vakarais nuo i 
iki valanti; 
MM BO. HA

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINES PAŠALPOS Val
dyba 1922 metams: — Pirm. A. 
Švelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oaklev 
av., kont. rašt. A. Šakis, iždin. J. 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indrclienė ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos C—8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesių, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansi^ Avė.

Ten srr cnic««4
AUŠROS MOKYKLOJ

NAMAI-ZEME.

Lietuvių Tautiškų Kapinių laikyta
me susirinkime sausio 1 d. Kapinių 
globėjų tapo nutarta laikyti visuoti
ną susirinkimų sausio mėn. 22, 12 vai-» 
dienos Mildos svet. Bus pranešta 
visas Kapinių stovis. Be to bus rin- ( 
kimas penkių Kapinių globėjų še
šiems metams. Visi lotų savinikai 
ir draugijų atstovai kviečiami atsi
lankyti. — Kapinių Valdyba.

JIEŠKAU SAVO PUSESERIŲ 
Onos ir Katrės Vainavičiukių, po vy
rais nežinau. Suvalkų rėd., Navynin- 
kų kaimo, Punsko par. Meldžiu jų pa
čiu atsišaukti, arba jas žinanti ma
lonės pranešti už ka busiu dėkinga, 
Agnieška Vainavičiukė-Jančienė, Box 
15, West Frankfort, III.

laidavimui turiu keletą skalbiamų 
mašinų priimtų į mainus: elektros, 
rankomis arba kita spėka. Naujos 
nuo $10 ir aukščiau. Tai yra bake
nas, ir tęsis tik keletą dienų. Kreipki
tės arba telefoųuokite:

5758 S. May St.
Tel.: Wentworth 1604.

PARDAVIMUI BUČERNfi IR 
sėmė .visokių tautų apgyventa, 
nis išdirbtas per daugelį metų.

MAINOME, parduodame namus, 
farmas. bučemes, automobilius ir ki
tokius biznius; turime namų didžiau
siame pasirinkime visose dalyse mies
to. Taipgi apdraudžiamo visokius 
turtus nuo ugnies, pavogimo, užnvuši- 
mo ir kitokiu nelaimių. Kreipkitės. 
BRIDGEPORT RE AL ĖST ATE CO 

808 W. 33 PI. arti Halsted St.

Antradieni, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokiu- 
tojaus Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ii 
parankumui mokyklai. Prisira 
šyt galima visada.

DRAUGYSTE LIETUVOS GOJUS:— 
Pii4nininkas J. šaulys, 2152 W. 24th 
St.; padėjėjas K. Vaitkus; nutari
mų rašt. F. Ažusenis. 4014 S. Ma- 
plowood A v.; fin. rašt. J. Laurai
tis; kontrolės rašt. T. Budginas; ka

perius Mykolas Budas; kasos glo
bėjai: J. Petrulis ir S. Narvidas.— 
Susirinkimai laikomi kiekvieno 'me
nesio trečią nedėldienį, 1 vai. po 
pietų, J. Padžiuvėlio svet., kampas 
18-tos ir<Union avė.

3001 So. Halsted St 
Chicago, III.

Cicero. — Draugystės IJetuvių 
Tvirtybes nariai kviečiami visi susi- j 
rinkti S. žvibo svet. sekmadienį, sau
sio 22, 1:30 v. po pietų. F" 
prasidės apvaikščiojimas, bukime pri
sirengę. ’ * — Sekretorius.

ĮVAIRUS SUlDimi
NORIU MAINYTI ŽIEDĄ ver
tes $500 dailus pasipuošimas 
jauniems ant biznos namo ar- 

Kaip,2 vai. |>u automobilio. Kreipkitės.
S. T. 3720 Emerald Avė.

GRO 
Biz- 
Par- 

davimo priežastis — partnerio liga. 
Parduosiu greitu laiku ir pigiai. No
rinti padaryti gerą gyvenimą, kreip
kitės: 8856 T.owe Avė., arba tel. 
Stcwart 9074.

PARDAVIMUI grosornė geroj apie- 
linkėj. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. Kreipkitės greitai.

1736 W. 47th St.

DIDELIS LOTŲ IŠPARDAVIMAS.
Izitai'hnt 51 st. ir Halsted Sts. par

siduoda pigiai ir ant lengvų išmokė- 
iimų. Biznio lotai ant 51-os po 
JOflH.OO — reikia įnešti $135.00 ir po 
*9tOO j mėnesį. Pezitlencįjos lotai ant 
50-to PI. po $500,J reikia įnešti $75.- 
00 ir po $5.00 į mėnesį, su visais į- 
taisymais. Kaip lotas bus išmokėtas, 
mes pastatysime namą. Kreipkitės į 
musų ofisą.

5133 So., Halsted St.
Vakarais iki 9 valandai.

Leveskio Mokykla
PERSIKfiLfi

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengiama 
prie kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:Š0 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 v. p. 
p. mokinama lietuvių gramatika.

3454 So. Halsted gatv.
. arti 35tos gat.

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠEL- 
POS KLIUBAS: — Pirmininkas 

Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.; 
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3333 
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant. 
Booben, 3231 Fmerald Avė.; Turto 
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. Ca- 
lifomia Avė.; Kontr. rait. St. Ja- 
rembauskas; Iždininkas Kaz. Che- 
pulis. — Susirinkimai laikomi pirmą, 
gubotą kiekvieno mėnesio D. She- 
maičfo svet., 1750 S. Union Avė.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES P. IK P. 
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzev- 
skis. 1217 N. Hoyne Avė.; nut. ra*t. 
J. Makrickas. 2014 Fowler St.; ižd. 
M. Bojga. 2228 Carver St.; fin. rašt. 
J. Radišauskas, 1712 N. Lincoln 
St. — Susirinkimai laikomi pirmą
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė., 
7:30 vai. vak.

*
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