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Vergija Abisinijoje
►

Taikosi su Ulsteriu
Angliakasiai reikalauja 20 

algų pakėlimo
nuoš

gaiš sostinėje. Visa šalis tapo 
atiduota šakalams ir hije- 
noms”.

Didžiausias graftas viešpa
tauja tarp valdininkų ir net 
teismuose, o policija tik teikia 
pagelbą plėšimams, bet ne ap
saugą gyventojams, Vieši kori
mai būna kas savaitę ir sosti
nės turgavietėje visuomet gali
ma matyt kabančius lavonift.

Laikraštis reikalauja, kad 
apie tai butų
rašoma ir kad Jungt. Valstijos 
sustotų siuntas ginklus Abysi- 
nijon. “Kas galėjo manyti, 
kad kur-nors pasaulyje 1922 
metais galinta pamatyti 10,900 
naujai pagautų vergų einančių 
vienu buriu į amžiną vergiją?’’ 
sako laikraštis.

Angliakasiai reikalauja 
algų pakėlimo.

Namų budavotojai nepa 
liaus kovoję.

Lietuvos žiruos
Nutarta reikalauti pakelti pi
gas 20 nuoš. Streikas, jei nebus 

susitaikinta iki bal. 1 d.

Išrinko naują prezidentą ir tęs 
savo kovą prieš Landis nusta

tytąsias a’gas ir darbo 
sąlygas. *

Atmainos Klaipėdos 
valdyme.

PROJEKTUOJAMAS NAUJAS 
GELŽKELIS LIETUVOJE.

Popiežius Benediktas XV 
mirė.

Nors jam 
susitaikinti 

bet jau bu-

Mirė jis nedėlios ryte. Buvo 
kįlęs iš didžiūnų.

lomatinius ryšius, 
nepasisekė pilnai 
su Italijos valdžia, 
vo daug atsiekta, santikiai su 
valdžia (Kvirinalu) buvo page
rėję, klerikalai pradėjo daly
vauti Italijos politikoje, užme- 
gsta derybds apie pilną Vatika
no pripažinimą ir jau buvo pa- 

pasimirė ėję gandų apie susitaikintą, 
bet galutino susitaikimo ne
įvyko delei nesenai iškįlusių 
naujų nesusipratimų su valdžia.

Dabar kardinolai iš visų ša
lių renkasi Ryme, kad neužilgo 
pradėjus rinkimus naujo popie
žiaus. Daug kalbama apie kar
dinolą Gaspari, .mirusio popie
žiaus sekretorių, taipjau mini- 

i ma ir poras kitų kardinolų. 
' Bet dar niekas negali atspėti.
kas gali likti išrinktu, nes pa- 

i ne visuomet

Airija taikosi su Ulsteriu.
Jau susitaikyta apie rubežius ir 

niekdrius kitus dalykus.

be žado, at- 
retkarčiais.

RYMAS, sausio 22. Popie
žius Benediktas XV 
šįryt (nedėlioj) 6 vai. ryte 
(12 vai. nakties Chicagos lai
ku).

Mirė jis labai ramiai. Jau va
kar jis visą dieną merdėjo ir 
daugiausia buvo 
gaudamas jį tik
Delei to ir buvo paėję subato- 
je gandų, kad jis jau mirė su- 
batoj po piet. Bet tai 
netiesa. Bet daktarai jau 
da nebeturėjo vilties ir 
jo mirties kas valandą.

Mirė jis nuo plaučių uždegi- gauna reikiamą skaičių balsų

buvo
ir ta
ki ūkė I tfau 11 r. n ioi

„. ,| prastai garsesni

mo, kuris išsivystė iš bronchi
to. Sirgo vos keletą dienų.

Tikrasis popiežiaus Benedik
to XV vardas buvo Giacoma 
della Cliiesa. Jis buvo 259-tas 
popiežius. Gimė jis lapkr. 21, 
1854 metais (taigi mirė turėda
mas 67 metus amžiaus), Genoa 
mieste iš didžiųnų tėvų, kurių | 
giminė didžiavosi, kad joj jau 
buvęs vienas popiežius — In- 
nocentas VII; išrinktas 1404 m.

Kunigu Giacoma della Chie
sa įsišventino gruodžio 21, 
1878 m., o 1907 m. patapo Bo- 
lognos arei vysk upu.

Kardinolu jį paskirė 
žius Pius X geg. 25, 1914 
Už trijų mėnesių 
Pius X ir jis tapo 
piežium.

Giacoma della 
kimas popiežium nustebino vi
sus. Jis veik niekam nebuvo 
žinomas ir kardinolu buvo 
padarytas tik keli mėnesiai at
gal. Manoma, kad jį išrinkta 
vien politiniais išrokavimais, 
būtent kad per jį sūsiartinus su 
Italijos valdžia. Jis hiivo kįlęs 
iš augštų didžiūnų šeimynos, 
taipjau jo giminės ir broliai 
laikė augštas vietas valdžioje.

Išrinktasis Giacoma della 
Chiesa, kuris pasivadino tada 
Benediktu XV, ir buvo visą sa
vo popiežiavimo laiką tik poli
tiku ir tik politika ir tesirūpi
no. Jis yjiač rūpinosi pritrauk
ti prie bažnyčios visas valsty
bes ir kad bažnyčia loštų svar
bią rolę pasaulio politikoje. 
Bažnyčios įtakos politikoje jis 
nesustiprino, nors ir labai tuo 
rūpinosi, siūlydamas visokias 
taikas, taq)ininkaudamas tai 
vokiečiams, tai talkininkams, 
atsiliepdamas į kiekvieną svar
besnį jM)Iitinį klausimą, siųsda
mas kiekvienam svarbesniam 
daiibiii savo )>alaiminimiis. 
Nors bažnyčiai tame nelabai 
pasisekė, bet Benediktui pilnai 
pasisekė pritraukti Šveicariją 
ir Franci ją, kurios atnaujino su 
Vatikanu senai nutrauktus dip-

popie- 
m. 

po to mirė 
išrinktas po-

Chiesa išrin-

“Socialdemokratas”
Musu draugų amdtlnis laikraitis 

ii Kauno. Skaitykit vist
Gaunama* Naujienom

Kaina 5e

NVASHINGTON, sausio 18. 
(Elta). - Susisiekimo Minis

terija yra išdirbusi ir įnešusi 
i ministerių kabinetui naujo gc-SHAMOKtK' Pa., sausio 22.

— Antracito angliakasių kon-i 
vencija priėmė rekomendavi- 

kuodaugiausi^ mą savo algų skalės komitetui, 
kad jis pareikalautų iš kasyk
lų savininkų pakelti angliaka
siams algą 20 nuoš., «o dirban
tiems nuo dienų — po $1 į die
ną.

Viso nutarta statyti 19 rei
kalavimų, į kuriuos įeina reika
lavimas, kad sekamas konlrak 
tas butų padarytas ne ilges
niam, kaip dviejų melų laikuK 
ir kad pavieni susitarimai 
kontraktai butų 
Kad 8 valandų 
na apimtų visus 
kurie tik yra po 
unijos jurisdikcija. Kad pusan
tros mokesties butų mokama 
už viršlaikį ir dviguba mokes
tis už nedėldienių ir šventadie
nių darbą. Visur .vienoda 
check-off sistema. Kad atei
tyje butų goriau rišami klau- 
mai tų angliakasių, kuriems 
tenka susidurti su nepaprasto
mis aplinkybėmis. Kad senieji 
darbininkai butų pirmiausia 
samdomi ir paskiausia atleid
žiami.

Algų skalės komitetui taip
jau įsakyta padaryti visus pri
rengi m ils paskelbimui streiko 
balandžio 1 d., jeigu iki tam 
laikui nebus padaryta patenki-, 
nančios sutarties.

„ r į - - t ....... ' ' — |

Kviečia Amerikos kapitalą

21. --
James

LONDONAS, sausio 
Ulsterio premieras Si r 
Craig ir Airijos laikinės vald
žios galva Michael Collins 
šiandie bendrai paskelbė, kad 
klausimas rubežiaus tarp Ulste
rio ir šiaurinės Airijos jau ta
po išrištas ir tame pasiekta • 
pilnas susitarimas.

Tąja sutartim taipjau sustab 
doma pietines Airijos boikotas

ir 
uždrausti, 

darbo, Jie- 
darbininkus, 
angliakasių

(du trečdalius visų dalyvavusių
rinkime (cardinolų balsų) ir ta- prjej BeHastą ir Ulsterį ir kad 
da jieškoma kad ir ne garsaus ’ . ... .
kardinolo, bet kuris butų pri- jtį atgal j Belfasto laivų bilda- 
imtinas visiems.

katalikai darbininkai gali grį-

Abysinijoj gyvuoja vergija
Vergą i atvirai perkami ir par
duodami. Anglai perkasi vergi- 
jon net ir savo pavaldinius.

vojimo yardus.
Taipjau tapo sutarta, kad 

abi valdžios (pietinės Airijos 
i ir Ulsterio) pasirinks geresnį 
būdą, negu siūlomąją “Airijos 

I tarybą“, rišimui tokių klausi
mų, kurie liečia visą Airiją...kurie liečia visti Airiją..

LONDONAS, sausio 22.
Du Westminster Gazette kores
pondentai, kurie lankėsi Aby
sinijoj (Afrikoj), sako, kad ten 
gyvuoja atvira ir pilniausia yjr 
gija. Abysinijos sostinėj 
Addis Adeba yra daugiau ver
gų, negu laisvų žmonių. Angli
jos legacija yra pilna vergų, 
kuriuos turi nusipirkę legaeijos 
(įarbininkai.

A
Korespondentai tikrina, kad 

taqi Anglijos legaeijos vergi) 
yra daug ir Anglijos pavaldi
nių, kuriuos pasivogė Anglijos 
teritorijoj vergų pirkliai. Pa
bėgę į legaciją Anglijos paval- 
diniai-vergai ne tik nebūna pa- 
liuosuojami, bet dar tampa iš
duodami jų savininkams.

Anglija, Francija ir Italija 
sutarė nesiųsti ginklų Abysi- 
nijon, bet juos siunčia Ameri
ka ir niekurie tų ginklų paten
ka ir vergų pirkliams. Ir da
bar uoste yra didelis Amerikos 
ginklų ir amunicijos siuntinis, 
kuris laukia Franci jos sutiki
mo praleisti jį per savo te
ritoriją.

Korespondentai sako, kad 
padėtis Abysinijoj yra pasibai
sėtina. Visur viešpatauja gra- 
ftas ir supuvimas. Visur siau
čia plėšikai. Kelionė po šalį 
yra labai pavojinga, o pirkliai, 
kurie drįstų papasakoti apie pa
dėtį, butų išvaryti. Korespon
dentai sako:

“Dideli plotai žemės visai ne
apdirbami delei plėšimų ir pir
klių' gaudimo vergų. šiandie 
galima pervažiuoti per didelius 
ir labai derlingus 
kuris .dešimtmetį
turtingas ir tirštai apgyventas, 
ir nesutikti nė vieno žmogaus, 
n^s žmonės, kurie turėtų ten 
būti, yra arba žuvę arba ver-

Airiu kongresas.
Visuotinas airių kongresas 

laikomas Paryžiuje.
yra

PARYŽIUS, sausio 
Šiandie čia prasideda 
po 14-to šimtmečio visuotinas 
airių kongresas. Tikimąsi, kad 
delegatų dalyvaus iš 15 valsty
bių. Apie politiką ir religiją 
kongrese nebus kalbama. Jo 
rupesniu bus svarstyti vien 
apie ekonominį atbudavojimą. 
Airijos ir atgaivinimą tautinės 
airių dailės, taipjau apie abel- 
ną tautinį airių atgimimų. Są
ryšį^ su kongresu surengta ai
rių dailininkų paroda.

Tokie airių suvažiavimai
13- tame šimtmetyje buvo lai
komi kasmet. Paskutinis tokis 
suvažiavimas buvo Airijoje
14- tame šimtmetyje, šis kon
gresas yra grynai švietimo ir 
nieko bendra su sinn f eme
riais neturi.

21. — 
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Jungt. Valstijos Slapesnės ir 
Kanadą.

už

distriktus, 
atgal buvo

IRKUTSK, sausio 22. — Ir
kutsko provincijos . viešųjų 
nuosavybių pi (ridentas išleido 
pakvietimą Amerikos ir Angli
jos kapitalistams ištirti ten e-* 
sančius turtingus plotus ir juos 
išvystyti. Ten yra daug visokių 
kasyklų, net ir aukso. Pagrin
das padarytas, tik reikia kapi
talo pramonę vesti. Provinci
jos valdžia prižada visokią pa
galbą.

Valstiečiai atsisako parduoti 
savo produktus už pinigus ir 
reikalauja mokėti už viską dai
ktais ir delei to maisto kainos 
labai iškįlo. Savaitė atgal Ir
kutske svaras sviesto kainavo 
350,000 rub., degtukų dėžutė 
200,000 rub., viena žvakė 90,- 
000 rub., mažiukas saldainis 
(kendė) 4,000 r. Pietus rėsto- 
rane 125,000 rublių, pavažiavi
mas vežėju šimtus tūkstančių 
r. Dabar kainos žymiai puola.

CHICAGO. — Namų budavo
tojai, kurie nuo pat pavasario 
kovoja prieš algų nukapojitną, 
nepaliaus kovoję ir dabar. Iš- 
pradžių prieš juos buvo pas
kelbtas lokautas, paskui viską 
pavesta federalinio teisėjo Ląn- 
dis arbitracijail kuris po ilgo 
svarstymo išnešė neprielankų 
ir nepriinpiną/ darbininkams 
nuosprendį ne tik apie algas, 
bet taipjau ir apie darbo sąly
gas ir net atmainydamas nieku- 
rias unijų taisykles.

Darbininkai atsisakė tą 
nuosprendį priimti ir pradėjo 
skelbti neautorizuotus streikus, 
kurie ir dabar tęsiasi. Tik trįs 
unijos, kurioms mažiausia al
ga nukapota, Landis nuospren
dį priėmė.

Pėtnyčioj Chicagof Building 
Trades Council, prie kurios 
priklauso visos namų budavoto- 
jų unijos, laikė savo susirinki
mą ir nutarti ir toliau tęsti ko
vą. Tarybos prezidentas Tho- 
mas Kearney, kuris tam prie
šinosi, įteikė savo rezignaciją 
ir jo vieton lapo išrinktas Wil- 
liam Curran, pluniberių unijos 
vadovas. Elektrikininkai, mū
rininkai ir ornamentalines ge
ležies darbininkai susirinkime 
nedalyvavo.

Dabartiniais pienais, mano
ma pareikalauti, kad teisėjas 
Landis rezignubtų iš arbitrato- 
riaus vietos, kad galima butų 
užvesti tiesiogines derybas su 
samdytojais. Taipjau, nutarta 
paskelbti streikus prie visų 
darbų, kur tik yra samdomi 
ne unijiniai da rbi n i nk a i.

Dabar prie tarybos priklau
so 28 unijos ir jos veikia iš
vien. Bet ir minėtos trįs uni
jos, kurios dabar taryboj neda
lyvauja, nebus suspenduotos.
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Traukia |eisman Ku Klux 
Klaną.

HOUSTON, Tex„ sausio 22. 
— P-lė Nelda Mayer federali- 
nianie teisme užvedė bylą prieš 
Ku Klux Klaną, reikalaudama 
iš jo $200,000 atlyginimo, 
skundė sako, kad ji nuo 
Klano lokalp Richmonde 
grūmojantį laišką, kuris
dęs jos garbę ir reputaciją. Pa
traukti teisman ir to lokalu 
viršininkai.

WIND6OR, Ont., sausio 22.
— “Sausosios” Jungt. Valsti
jos duoda daug vargo Kanados 
agentams ir tie pradeda sprę
sti, ir ne be pamato, kad jos 
yra daug šlapesnės ir už Sla
piąją Kanadą, kuri tik vietomis 
yra sausa. O tai dėlto, kad da
bar pradėta daug munšaino 
šmugeliu gabenti iš Jungt. Val
stijų į tas Kanados provinci
jas, kurios yra sausos. Tiek 
daug to munšaino gabenama, 
kad nebespėjamą jo ir gaudy
ti. Matyt, kad Jungt. Valstijos še po dekretu, sulig kurio nuo 
tiek daug turi munšaino, kad vasario 1 dienos Jungt.
ne tik naminiam suvartojimui, tijų piliečiai bus įleidžiami
bet ir “eksportui” jo užtenka. Meksiką ir bc» pasportų.

Ji 
to 

gavo

-t.
Nebereikės pasportų.

22.-MEXiICO CITY, sausio L~.- 
Prezidentas Obregonas pasini

800 sužeisty gaisre

gaisro.

BERILI NAS, sausio 22. —Di- 
oVfė šokolado dirbtuvė Berlino 
priemiestyj Tempelhof liko be
veik visai sunaikinta
Taipjau sudegė daug žaliosios 
medžiagos ir artimos sankro
vos ir sandėliai. Kalbama, kad 
tame gaisre liko sunkiau ar len
gviau sužeista 800 darbininkų. 
Nuostoliai siekia iki 50,000,-

Albanijos kabinetas rezignavęs.

(LONDONAS, sausio 22. — 
Athenų žinia sai<o, kad Alba
nijos kabinetas, vadovaujamas 
premjero Djafer Ypi, rezignavo, 
o užsienio reikalų ministeris 
vyskupas Fan Noli atsisakė su
daryti naują ministeriją.

Grupė nacionalistų vadovų 
sudarė valdžią Elbassan ir iš
leido proklamaciją, kad* ji ne
pripažįsta nė Tirano valdžios, 
nė ręgentystės tarybos, kurios 
rezignavimo ji reikalauja.

Šaly pradeda įsiviešpatauti 
betvarke.

Vals-

KLAIPĖDA (Savo
- » li^l;',nL^ltin'1U_.t^° leiinkJlio projektų." Naujas ge- 

ležinkelis jungs Vilniaus-Kau- 
no-Virbalio kelią su Varėnos- 
Suvalkų keliu. Jis eis iš Kazlų 
Rudos' stoties per Marijampolę, 
Kalvariją iki šeštakavo stoties.

tirti, ka<l Klaipėdos krašto val
dyme netrukus žada įvykti 
svarbių permainų. Jau seniau, 
prieš .porą mėnesių, Francuzų 
okupacinė kariuomenė sakėsi 
veikiai iš Klaipėdos krašto iš- 
sikraustysianti. Ją turėjo pakei
sti, kaip yra manoma, Anglų 
kariuomenė, liet franeuzai 
tam pasipriešinę. Nesusiprati
mui išlyginti busiąs įvestas val
dymo dunmoiratas, būtent, ša
lę francuzų komisaro bus ir an
glų komisaras Klaipėdos kraš
tui. Kaip atsilieps tokia atmai
na Klaipėdos krašto gyvenime 
vėliau pamatysime. (“Liet.”)

LIETUVOJE GAMINS SAVUS 
VAGONUS.

sausio 18.
Siaurųjų
jau turi

NVASHINGTON, 
(Elta). — Kauno 
Gelžkelių dirbtuvės 
paruošę tam tikrą skyrių ga
minimui naujų vagonų siaiin 
riesiems gclžkeliai/is.

Karo stovis Airijoje.

Iš pafrontės.
korcsp.KAUNAS, l (Savo 

Gruodžio 14 d. Valkininkų — 
Varėnos rajone lenkų kariuo
menė neteisėtai perėjo demar
kacijos linijų irjtyačmė Pamer
kiu ir Biekšių kaimus, kurk? 
yra nei tralinėj zonoj, dešinio
joj Merkius upes šaly. Musų 
Kariuomenė, prisilaikydama tai 
syklį 
ir I

i#, nėjo neitralinėn zonon 
ti\> būdu lenkų kariuomenė 
šiol tebeturi apėmus, tuos 

du kaimus; ji vargina vieJos 
gyventojus: terorizuoja, niekur 
neišleidžia, piešia, vagia, netu
rėdami savo maisto ir laisvai 
varo agitaciją (kai kurie karei
viai ir poneliai). Lenkų kariuo
menės ūpas labai prastas: ap
sidarius blogai, suplyšusiais ba
tais ar visai basi, maisto gauna 
labai maža, tiesiog 
Kareivių daugumų 
prisipažįsta, kad • neteisingai 
paėmė svetimų kraštų ir dienų 
dienon laukia, kada paleis jus 
niyno; kiti patys bėga namo 
arba Lietuvon. (“Liet.”)

badaują.

V • '

DUBLINAS, sausio 21. —- Iš 
Iš Charlesville pranešama, kad 
Airijos respublikonų armijos 
brigados koinanduotojas pas
kelbė kavo stovį Kihnallock 
apygardoj delei deginimo šieno 
ir kelinio kitokios betvarkės 
toje apygardoje.

Dublino miesto militarinė 
anglų valdžia perdavė miesto 
valdymą airių valdžiai.

Pakliuvo lietuvis už munšainą.

dėdukai
fry

Nelaimėn žvaigžduoti dėdu
kai netikėtai užklupo K. Stan
kevičių, lietuvį, munšainę da
rant,
jam tuojaus “užfundino 
raidą. •

Vak^* Maxwello teisme Stan
kevičius bandė priparodyti tei
sėjui, kįjd jis munšainę daręs 
tik dėl vaistų. Paskum sakėsi, 
kad tą katilą pirkęs žąsims vir
ti ir tt. Tečiaus, kai teismą ap
leido, jis pasijuto, kad jo kiše
nė ant $150, plūs dar teismo 
lėšas, likus lengvesnė.. .

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DU CHICAGOS OFISUr--^^^ 
Naujienų Pinigų ‘Siuntimo Skyriussiandien. 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaigayra Aidžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Ameifikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi- 

’ siejns amerikiečiams pataria siųsti pinigus
Liėtuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda' paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių. >
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

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

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Chicago, UI.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

Iš VILNIJOS..

Keturi milijardai rinkimams. 
“Glos Litwy” rašo, kad Varšu
vos nūniaterių kabinėtas pasky
ręs keturis milijardus lenkų 
markių rinkimams į Vilniaus 
seimą. Toji suma yra skiriama 
iš pinigų “na odbudowę kraju”.

Varšuvos Komitetas. W. A. 
P. praneša, kad Varšuvos Ko
mitetas ikišiol suskaičiojęs 
400 žmonių norinčių-važiuoti į 
Vilniaus seimo rinkimus.

Kaip daromi rinkimai į sei
mų. Marcinkonis, I raku apsk. 
Rinkikų sąrašus Marcinkonyse 
patys agitatoriai lenkai iš gmi
nų sąrašų, lenkų žandarų suda
rytų, susitaisė. Sąrašus darė 
kaip norėjo. Pas žmones tik 
vienur kitur apsilankė. Kan
didatais į Vilniaus seimo atsto
vus 18.XII.21 Trakų rajono vir
šininkas, Marcinkonyse pats 
pieštais rodydamas paskyra “ty 
będziesz kandydatem do sejmu, 
będziesz wielkim czlowiekiem”. 
Kitiems, ne Marcinkonyse gy
ventojams, rast us paskyrė, pa
liepdamas pasirašyti, žmonės 
nesuprato, kame ^alykas. Tik 
paskui pasižiūrėję suprato, kad 
tai esą kandidatai į seimą. Su
pratę dalykų užprotestavo visas 
21 ‘‘obwod Marcinkanski” prieš 
nelegalį viršininko pasielgimą. 
Kaip krikščionys 21 “obwodu”, 
taip ir žydai visi susirinkime 
dalyvavusieji vienbalsiai protes
tavo,. kad kandidatų nieks ne
rinko ir nieks nestato ir rinkti 
nemano.

Lydos apsk. Butrimonių pa
rapijas, Kužių sodžiuj lenkai 
surakinėdami rinkikus, patyrė, 
kad žmones nenori rinkimuose 
dalyvautų nenorinčus baidė, tu
rėsią į Kauną išsikelti. Sura
šinėtojai žmonėms aiškino: 
“Kur visas sodžius lenkų nori,

vienas žmogus gali apie tai 
pranešti, žmonės į rinkimus 
žiuri kaip į apgavimą.

Apsivogė. Lenkų žandarme
rijai pasisekė susekti vagystes 
Želigovskio kariuomenės inten
dantūroje. Sako daugelio mi
lijonų vertės prekių nesuradę. 
Jau suėmę papulkininką Jasins- 
kj, kapitoną Bukovskį, valdi
ninką Matelkevičių ir karinin
ką Korkuc. Suimsiu dar dau
giau. Gražus didvyriai!

(“Viln.“)

r— ... 1 n

Kojy šutimas 
yra liga

Bjaurus /kojų kvapas paeini 
nuo odogli; 
yra h; 
sis. 
Kojq_ ___________
ir žmogus pasiliuosuoja huo to 
nesmagumo kuri kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse,^ kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojoto 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojota reikia vartoti taip! 
| kvortą šilto vandens reikia 
{pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
r tam vandenyj su kojotu mir

kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
Išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

ligų, kurioa vadinamo! 
eridroais ir bromoidro- 
aujai išrastas vaistas 
pilnai išgydo tas ligas,

Kojol
Ugydo kojas' 
nuo intimo

'Gausite' nusipirkti visose 
aptiekose.

1

Jeigu aptieka neturStųj o norė
site greit gauti tai rašykite iš
dirbs jams adresui

Bingol Ckemical Co*

2816 So. Michigan Ave^

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

• ...............p * ■ ’* *c 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. RIPKEVTCIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei- 

b

. 1 kalus. > f
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pageltos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į1 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir to jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

. 1739 S. Halsted St, Chicago

*

, ‘ ‘ * I •

Atspėk! Atmink! ■ W~'V B B B -Pasakyk!
< • f

VIENA TŪKSTANTI MĮSLIŲ
A

- r
i ’ ' , ; .

Dabar Turi Tą Progą
y • >■ n < «

Susiūtas, bet ne drabužis* 
su lapais, bet ne medis* 
ne žmogus* o viską pasakoja, 

L?
, Atmink kas tai?

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

Lindau į uolą ir akmenį, 
pelniau peilį brangiai pirkti^ 
pirma buvau tėvo duktč* 
paskui tapiau tėvo mottrtir— 

it
Atmink km M?

•fll

Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 lietuvių mįslių 

— naujų ir senų — su palyginimais prie kitų kalbų 
mįslių. Kiekviena^ mįslė yra žingeidi istorija pati 
savyje/ir todėl MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienam

žingeidžiausio skaitymo šalitinis.. Ir jaunas ir se
nas naudosis MISIJŲ KNYGA ne vieną sykį, bet 

.nuolat, prie kiekvienos patogios progos — sueigo
se, pasišnekėjimuose, pasijuokavimuose, prie ginčiu 
prie meilės ir visokiuose atsitikimuose.

Tuojaus Įsigykite Mįslių Knygą
Jos Kaina Tik $1.00

Jos Verte Neinkainuojama

Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų, smagumo tuojaus išsirašyk Mįslių Knygą, atsiųsdamas 

$1.00 į Naujienas. '. ...

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu
*

AUJIĘIMO
1739 Sout

MM

Kuponas

Halsted Street

Chicago, Ųlinois . • ■

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str.

Chicago, III.
Gerbiamieji:LrerDiamieji:

Čia indedu $1.00 už kurį • prašau atsiųsti man 
Mįslių Knygą šiuo adresu:

' * ’ 4 0*. ■ ’ ' ■ ’ -J' H'"' '' ' j ' ' ’ ’ ■ - ’

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

Adresas
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KORESPONDENCIJOS į
HERKIMER, N. Y.

Lietuvių teatras. Vietos lietu
vių sulenkėjimas ir tamsumas. 
Kun. Garmaus neprausta burna.

Pažangesniųjų vietos lietu
vių kuopelė sausio 8 d. Čia 
statė scenoje dvi komedijas: 
“Dėdė atvažiavo” ir “Namai 
pragarai”. Vaidinimas išėjo vi
dutiniai. Geriausiai savo, vaid
menis vaidino p-lė A. Kalvin- 
skiutė Jievutės vaidmenį ir A. 
Nasat&vičia Adomo vaidmenį. 
Kiti vaidino silpniau. Žmonių 
atsilankė pusėtinas būrelis, ne
žiūrint to, kad Šv. Jurgio Drau
gija boikotavo vakarų kiek ga
lėdama. * • -

Šita draugija buvo priešinga 
tam vakarui tik dėlto, kad jį 
surengė “kokie tai bedieviai”.

Žmonės čia apskritai yni ge
rokai tamsus. Tokie dalykai 
kaip prelekcijos, diskusijos, ar 
kultūros ir švietimo organiza
cijos yra jiems tuščiais ir be
reikalingais daiktais. Jų visas 
dvasinis penas yra gaunamas 
lenkų Imžny«Sioj. Pasisotinę juo 
jie daugiau linksta prie Len
kijos kaip prie Lietuvos. Jie 
savo vaikus verčia mokytis len
kų kalbos ir patys namuose 
dažniausiai kalba lenkiškai, va
dindami lietuviškai kalbančius 
kalakutais. Šy. Jurgio Draugi
ja verčia savo.marius priklau
syti lenkų parapijai, nors be 
lenkų yra dvi katalikų bažny
čios. i j

Sausio 1 d. Šv. Jurgio Drau
gija turėjo metinį susirinkimą, 
kur senoji valdyba perdavė sa
vo pareigas naujai išrinktąja!, 
šitai ceremonijai atlikti tapo 
pakviestas Uticos dūšių gany
tojas, kuris prisaikino visus, 
kad jie bus ištikimi kataliky
bei ir kovos už savo patroną 
šy. Jurgį. Kunigėliui išvažia- 
žus ,(sustiprintųjų dvasioj ūpas

pakilo iki debesų. Jie sukėlė 
didelį lermą prieš bedievius šok 
cialistus, sumaniusius vakarą 
rengti. Jie pyko ne tik ant vie
tos darbuotojų; jie pyko ir 
anl| laikraščių, ypatingai anlt 
‘ Naujienų”- už įdėjimą kores
pondencijos iš Herki įnorio, 
kur buvo aprašyta vietos lie
tuvių lenkiškumas. Šitas^ ap
rašymas jiems mat labai ne
patekę.

Apšviestesnieji yietos lietu
viai tveria S. L. A. kuopelę. 
Gerai butų, kad SLA. Centras 
atsiųstų čia savo kalbėtoją; ga
lėtų susidaryti nemaža kuopa, 
nes daugumas nenori prikirti/ 
syti visokiems zAviązkams, 
kadangi SLA. kuopos čia ne-\ 
ra, tai daugumas noroms ne
norams prisirašo.

Sausio 13 d. čia laikė savo 
prakalbą kun. Garmus. Jis rin
ko aukas klerikalų universitui 
Lietuvoje; aukų surinko $232. 
Dievuolieji žmonelės dėjo iš 
paskutines kiek kas galėdamas 
kunigėlių universito labui, ka
dangi kalbėtojas juos smagiai 
įbaide visokiais bolševikais, so
cialistais ir bedieviais, kurie ty
koja jų dūšias pragaišinti. Jis 
savo paprastu garmišku budu 
davė peklos visiems neklerika- 
liškienis lietuvių laikraščiams 
— “Keleiviui”, “Laisvei”, 
“Naujienoms“,* “Vienybei“ ir 
“Sandarai”, išvadindamas juos 
šlamštais ir šiukšlėmis, never
tais geram katalikui į rankas 
{miluti. Pasak jo, viskas, kas 
sviete yra padaryta gero, tai 
vis katalikų darbai. Didžiausi 
mokslo vyrai buvę geri kata
likai; Lietuvai nepriklausomy
bę iškovoję katalikai; geriausi 
sviete uni versi tai esą katalikiš
ki — Briusely, Zuriche, Fribur- i 
ge, Paryžiuj, . Wasliingtone, 
New Yorke, Bostone, Philadek 
phijoj, Indianoj. Chicagoj esą 
net 5 katalikų universitai. lie
tuviams irgi esą reikia univer- 
sitas turėti, kad daugiau gerų 
katalikų išauklėjus. O būti ne- 
kataliku yra baisu. Jis papa- 
—t--------r-—

šakojo kaip bedieviai prieš mir
tį al|Mcrčia, pamatę, kad tik
ras ęidvas yra. Vieną tokį be
dievį jv {Įusų l^arininką jis pats 
prirengęs prie mirties, atvers
damas prie djevo, kada Lietu
vos valdžia rengėsi jį sušau
dyti.

Jis labai keikė Mekytojų Są
jungą ir Profesinių Darbininkų 
Sąjungą? Jo tvirtinimu Lietuvos 
darbininkai nenori žcihės im
ti, jiems esą geriau tarnauti 
dvare, kaip savo žemė dirb
ti. Kairį, Požėlą, Šliupą ir ki
tus išvadino tėvynės pardavi-

kais. Tik krikščionys demo
kratai atmetį Hymanso projek
tą. Kairys važiavęs Varšuvon 
pas lenkus prašyti užtarimo 
prieš buožių valdžią; jam esą 
rupi tik Rusijos rojus, o ne
lietu^bė. Socialistai pirmuti-. 
niai atvedę bolševikus į Lietu
vą ir tik ačiū krikščioninis-de- 
mokratams (Lietuva dabar lai
sva.

Tai matote, kokių kataliky
bės ir katalikų nuopelnų gali
ma išgirsti Jš lupų žmogaus, 
kuris nesiskaito sų teisybe.

— Katalikas.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu 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
1886—A. Vengalis 
1891—U.
2037—K. Kačinskas
2064—J. Šileikis
2074—J. Šileikis
2159—K. Liutvaitis

Jur^»ilas
Strolia

DR. A. MONTVID '
Uetaria Gydytoja* Ir Chirargaa 

U Eaat Wcu«bingt<Hi 8*. 
Galando a: nuo 1{) (Iri 12 ryto.

Taiephone Central 8302 
1824 Wahanait Avė.

▼ olando8i nuo 6 iki 8 vakar* 
fUridencijoa tai. Kedzi* 7716

RALTIJOS-AMERIU LINIJA 9Broadvay, Nev\ork.NY U
SeiLIETUVK
A i

{h 'y Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Yjl®tuviai va^u°Ja i Piliavą 

aplenkia Lenkų juostų (karidoVlby ) 
v VISA TREČIA KLASSA PADALIN- I 
7 TA Į KAMBARIUS

ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ. 
| “LITUANIA” ” VASARIO 1. 1922 
i POLONIA ..........................  Vasario 22, 1922
, TREČIOS KLASOS KAINOS J: 
I HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
[ —LIEPOJŲ $110.00
Dėlei laivakorčių Ar žinių. kreipkitės prie j 

savo agento. , j

Sablis

2200—j.
2228—J. ValinČius
2255—Barborai Pagojienei
2291—V. Norkaitė
2296—J. Meškauskiutė
2305—P. Aleksynas 
2338—K.
2343— A.
2344— U. Biskupaitįenė,

Marcinkus
Burzdienė

2382— J. Jereminaitė
2383— M. Navickaitė 
2385—J. Abraitis 
2398—P. Aleksynas 
2402—O. Liberienė 
2439—V. Načius 
2443—T. Girdžius
2452— A. Vaišvilas
2453— J. Lebeckis 
2494—K. Bugaitiškis 
2537—A. Kalėda 
2539—J. Kalaina 
2544—-B. Šimaitis 
2561—E. Stankienė
2587— V. Jakubauskis
2588— Ap. Rumbutis

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratue | eavo narna dabar. Kaina *teb$tinal 

kAna. Pagabus išmokėsi!* plana* suteikiamas, ja! norite. Mielai 
apkainavimą suteikiame.

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

TARPUTYNAS 
SUSTABDO SKAUSMĄ

.................. — —

Naujas Tarputyno išradimas, suteikia ūmų paliuosavi- 
mą gerklės skaudėjimą, krupę, slogas, niksterėjimę 
reumatizmą.
Tarputynas prašalina skausmą vos skaudėjimą, kojų nesmagumus,

ŪMAI! Mokslas pasako, kaip jis isipjovimą, skausmus ir dieglius, 
persigoria Rilyn ir nueina prie skau- Turpo taip stebėtinai persigerianti 
damos vietos. Tuojaus pradeda gydymo spėka, vartojant išlaukiniai 
skausmą išvyti! Skausmai greit busjr kūnas visas gerai jaučiasi. Tik 
prašalintas kaipo magiškai. . biskį reiki krutinę arba gerklę juomi

Naujai išradimas Turpo, turjs visas patrini, o veikimas kiaurai pereina- 
tarputyno misteriškas Ky<lymx> ypat.y-mas ir greitai paliuosuojantis, kuri 
bes su kitomis gydančiomis ypatybė- uojaus patėmysit.
mis. Nedegina, pūslių nesutraukia
arba nesutepa — nei ne aliejuotas Nekentėk! Ne leisk skaudėti Pra
nei nesmirdi! Prašalina slogas, ger- šalink skausmą ŪMAI su Turpo. — 
klės skaudėjimą, gilų kosulį, tonsilus, Tarputyno mostis susideda iš |ų se- 
reumatiškus skausmus, dieglį, kruti-novynių patikėtinų gyduolių, Mentho- 
nės plėvės uždegimą, katarą ir neu-lo ir Kamparo. Klausk bile vaistinin- 
ralgiją. Ūmai veikia prašalinime gal-ko Turpo — 30c. ir 60c. puodelis.

Federal Bond & Land Company
Siunčia pinigus j Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar telegrarcais.
Parduoda laivakortes 1 visą pasauli. - 
Parduoda namus, žemes, farmas ir bondsus.

/ OFISAI:
666 W. 18-th 8t.» 1439 S. 49th Court,

Chicago. Cicero.
.....______________________

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
«

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei ii raidės darosi dvi,
Jei turi uždęgimą akių,
Jei skaitant ar siuvant akis sken

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

Ant trečio augšto viri Platfo at
liekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

REUMATIZMAS
Išpurtę muskulai, perriaHantis akaus 
ma8 sąnariuose ir sustingimą* sanarią 
yra blogai a u si žraosrui Halylcal, o Lan— 
kiaušiai išsivysto j sunkią 
kenčiate t^ios blogumus, arba turit 
simptomus — ilgai nelaukite, bet 
tuojaus prašalinkite.
Musų stebėtinos gyduolės imimul | 

vidurius ir trynimui 
POLO____ - _______ -

SAPOMENTOL
STIPRI ALCHOLIN® SMETONA 

taip stebėtinai veikia, kad ūmai pra
šalina visokį skausmą nuo persidirbi- 
mo ir nuovargio muskulų, sustingimą 
sąnarių girkštelėjimo skausmą, strė
nų dieglį ir slogas. Kiekvienas, kuris 
vartojo jj, — sako, kad nieko geres
nio nėra. Todėl, vartokit ir jus, o ne
reikės ilgiau kęsti. Kaina už puodą 
65c. Nueikit šiandien pas savo vais
tininką ir prašykit Polo Sapomental, 
neimkit substitutų. Jei negalėtumėt 
ten gauti, rašykit mums prisiunčiant 
pinigus iškalno.

Polo Chemical Co.
2824 W. Chicago Avė.

Chicago, OI

TOKIA PROGA PASITAIKO TIK SYKI I DAUGELI METU
bar H. Fordas atpirko nuo jo tuos šėrus ir užmokėjo 
jam už juos $29,000,000.00. Taigi ant kožno šimto do
lerių James Couzen uždirbo po $50,000. — Taip dau-

gelis kitų žmonių prabagotėjo, indėję pinigus j 
kompanijas tada, kada jos buvo jaunos ir siekė at
siekti didelių dalykų. .Z" INOMASAI Amerikos milionierius James Cou

zen keliolika metų atgal buvo nusipirkęs Fordo
automobilių kompanijos 2,180 šėrų už $57,000. Da- 

T ■ ' .

Padekite Pamatą savo Pasisekimui ir gerovei ateityje
Viena iš retų progų indėti keletą šimtų dolerių j tikrą 

biznį ir laukti netolimoj ateityj puikių pasekmių pasitaiko 
dabar, kada dar galima prisidėti su pįnigais prie naujos kom-

panijos chemiškiems dalykams išdirbinėti, kuri neužilgo ke
tina išauginti j milžinišką pramonę. Tos kompanijos vardas 
yra '

Vieno milijonoldolerių korporacija
1

Išdirbinėjimas chemįkalų kaip tai biznio žmonėms yra 
gerai žinoma, yra viena Zš pelningiausių pramonių, ir dažnai 
neša iki 1000 ir daugiau nuošimčių pelno.

Kompanijos tikslas į išdirbinėti pelningus chemijos pro
duktus ir vaistus, o taipgi auginti žalią medžiagą įvairiems 
chemikalams ir valdyti žehię. Universal Chemical Co. at
perka visus patentus ir teises nuo Bingol Chemical Co., ir tęs

toliaus tos kompanijos produktų išdirbinė j imą. Bihgol kom: 
panijos išdirbiniai, kurių garsiausias yra Bingol, blizgylas, 
jau dabar yra parduodmi su geru pelnu kompanijai. Univer- 
sal Chemical Co. netolimoj ateityj ketina įsteigti didesnę 
laboratoriją, kada įsigys naujus namus pritaikytus platesnei 
išdirbystei.

Universal Chemical Co. išleidžia dabar iš savo iždo ap-

rubežiuotą skaičių preferred serų, kurie turi užtikrintus 8 
nuošimčius dividendų. Šitie serai parsiduos po $10, ir prie 
to kožnas pirkėjas prie dviejų preferred senį gaus dovanai 
vieną common Šerą. Kas moka permatyti tikrą progą pini
gams daryti, tas pasiskubins įsigyti šitų serų kol jų galima 
gauti.

Dabar yra laikas pasidėti pinigų pastebėtinai 
pelningon apyvarton '

Jeigu norite plačiau sužinoti apie šitą nepa
prastą progą’geram, saugam ir daug žadančiam pinigų in
dė jimui, tai parašykite apie tai į Universal Chemical Co., o

jums bus duotas pilnas tos progos išaiškinimas. Išpildykite 
čia pridėtą kuponą, atkirpkite jį, ir prisiųskite laiške j Uni- 
versal Chemical Co., 2816 So. Michigan Avė., Chicago, III.*

Išpildyk Šį kuponą ir pasiųsk
Michigan avė., Chicago, III.
Universal Chem. Co.
2816 So. Michigan Avė.
Chicago, III.
Gerbiamieji:' ę

Nieko neužd&ramas, Jum-
čių šėrų pirkimą. Prisiųskite visas informacijas adresu:

adresu Universal Chemical Co., 2816 So.

aš norių viską sužinoti apie Jūsų 8 nuošhn-

Vardas ir pavardė

Adresas ................

kvitus.su
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turi pinigų įsitaisyti trobas 
ir reikiamąjį ūkio vedimui 
inventorių.

Skirtumas tarp jų buvo 
tiktai tame, kad klerikalai 
siūlė didesnį atlyginimą dva
rininkams už žemes ir rei
kalavo ,kad atskiriems savi
ninkams butų leista dau
giaus žemės įsigyti, negu pa
gal liaudininkų sumanymą.

Skirtumas, vadinasi, buvo 
ne principuose; ir dėlto tos 
dvi srovės daugiaus kaip per 
pusantrų metų dirbo išvien.- 
Kam gi reikėjo joms dabar 
persiskirti ?

Pereitos savaitės “Tėvynė
je” įdėta sekama žinia:

<

“Gautą ka^legrama 
pranešimas iš Kauno, kad 
socialistų liaudininkų ir 
valstiečių sąjungos blokas 
atšaukė savo partijos pa
skutinį žmogų iš Lietuvos 
Ministerių Kabineto, ku- 
riuomi buvo ministeris 
pirmininkas Dr. K. Gri
nius. ’ *

Dabartinis St. Seimas tu
ri sutvarkyti Lietuvos mo
kyklas ir, kaip musų bendra
darbis, drg. St. Kaitys, tašė 
(žiur. pereitos * subatos

Dievotas žargonas biau 
riems tikslams.

Orderiu, kartu au

4.60
2.25

Liaudininkų ir 
klerikalų koalicija 
suiro.

“Kadangi klerikalai, bū
dami St. Seimo šeiminin
kais, su niekuo nesiskaity
dami nutarė žemės refor
mą išnaudoti savo parti
jos sustiprinimui, tad au
kščiau minėtas blokas iš
traukė savo žmones (žmo
gų? “N.” Red.) iš minis
terijos, palikdami vie
niems klerikalams nešti 
atsakomybę prieš Lietu-

Nors Lietuvos atstovybė Į vos žmones už jų veidmai- 
Washingtone nesiteikė ningą politiką.”
mums pranešti telegrafu m ‘ ~apie ministerių kabineto at-L^, kable8ra^ “P* Dr. 
sistatydinimų (Chieagos K\GJiniaus Pasltra^> 
“Draugą” ji painformavo), ma 
u . _ • i . nes redakcijai žmones; irbet mes jau subatos nume-L . .. . . , ’

. , . v. . is jos veikiausia buvo pas- ryje jdejome apie tai žinią. L . , . . f(
Telegramoje, kurią mes *1" ta “nePatv*r-

išspausdinome, pasakyta, U"ta zin’«;ku™> gale Per- 
kad “kabineto pasitraukimo RS ?avaltea 
priežastis buvusi ta, jogei laikrasciam8 ?tstovybe wa- 
krikščionys demokratai ir 8hin^one> aPie Grinlaus re‘ 
liaudininkai negalėjo susi-|^nT?m^’. , . , 
. - i, . „ Gal būt, kad ta kablegra-taikyti žemes klausime.” . \ v lx. . 7;®< * , ma yra ir tas šaltinis, is ku-

Turime prisipažinti, kad rio patirta, jogei viso kabi- 
mums truputį stebėtina toks neto atsistatydinimo prie- 
ministerių pasitraukimo žastis buvusi žemės klausi- 
motyvas. Tiesa, tarp liau- mas.
dininkų ir klerikalų buvo Mes tečiaus esame linkę 
šiokių-tokių skirtumų žemės manyt apie tą dalyką kitaip, 
klausime, bet jie nebuvo di- Vien dėl žmės, musų supra- 
deli.^ Vieni ir antri jų sto- timu, liaudininkai su kleri- 
jo už tai, kad dvarininkaitis kalais butų galėję susitai- 
butų atlyginta už nusavina- kyti. Bet prieš juos stovėjo 
masias žemes; vieni ir antri dar ir kiti klausimai, kuriais 
pritarė tam, kad žemė butų I jų nuomonės skyrėsi labiaus, 
duodama tiktai tiems, kurie!negu sulig žemės reformos.

-------- ------------ ---------------------—-----------------------------------------

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

4

(Tfatan)

pirma nu

Poetas nei balso neišdavė. Žėrinčioj baltoj 
šviesoj Petras pamatė jo veidą ir nežiūrint to, 
kad jis buvo sumuštas ir kruvinas, Petras iš
skaitė Tomo Dugano pasirįžimą 
mirti, kaip leisti jiems savo vaitojimą išgirsti.
Kiekvieno kirčio galėjai matyti, kaip visas jo 
kūnas dreba; bet jis neišdavė jokio lialso; jis 
stovėjo apkabinęs medį mėšlungišku suspaudi
mu ir tylėjo. Jie plakė jį, kol rimbas juos vi
sus aptaškė krauju, kol kraujas pradėjo bėgti 
žemėn. Jie buvo gana atsargus ir atsigabeno su 
savin! gydytoją juodu krepšeliu; dabar jis pri
ėjo prie ceremonijų vado ir kažką* j am pasa
kė. Jie atrakino tDugano rankas, atplėšė jas 
nuo medžio ir pametė šalę Gliko.

Sekamu iš eiles buvo Donaldas Gordonas, 
socialistas kvakeris, kuris suteikė truputį pi-

NeW Yorko žurnalas nuplėšia 
“Naujienas”), šitame dalykėli veidmainybės čėtras nuo Impe- 
neisvengiamai tūrėjo įvykti 
griežtas susirėmimas tarpe 
klerikalų vienoje pusėje ir 
socialdemokratų su liaudi
ninkais antroje pusėje. So
cialdemokratai ir liaudinin
kai yra pasiryžę net demon- 
stratyviškai apleisti Seimo* 
salę, jeigu krikščionys de-; 
mokratai užsispirs būtinai! 
pravesti savąjį liaudies mo
kyklų įstatymo sumanymą.

. Be to, palieka dar ir pats • 
respublikos konstitucijos' 
priėmimas, kur liaudininkai 
taip pat daugelyje punktų 
nesutinka su klerikalais.

Visi šitie klausimai — žę- 
mės, mokyklų ir konstituci
jos —turės neužilgio būt ga
lutinai išspręsti šion ar ton 
pusėn, ir liaudininkams bu
tų buvę labai nepatogu ves
ti dėl jų kovą Seime it* tuo* 
paču laiku sėdėt kartu su 
klerikalais ministerių kabi-' 
nete.

rialistinią suokalbininkų 
trigą. •

in-

“Nusiginklavimo” konferen
cijai Washingtone besibaigiant 
New Yorko laikraštis “Free- 
man" atspausdino straipsnį 
antrašte “Thus endeth ano- 
ther lesson” (taip baigiasi ant-1 
roji pamoka), kuris bus įdomu 
pasiskaityti “Naujienų” skaity
tojams. Minėtas straipsnis yra 
tpks:

Sprendžiant pagal išvaizdą 
reikia manyti, kad washingtoni- 

| nU konferencija yru arti užbai
gos. Yra pranešama, kad kon- 
fereilcininkai sukoinpanavo ir 
suorkestravo didįjį užbaigtinį 
valio, kuriuomi tokie susirinki
mai paprastai užbaigiama. Ki
taip sakant, trys sutartys žada 
išeiti: Keturių galybių sutartis 
(Francija, Anglija, Japonija ir 
Jungtinės Valstijos) apimanti 
bendrus tų keturių galybių san
tykius Pacifike; devynių galy
bių sutartį, paremtą Rootb re
zoliucijomis ir nustatančią Chi- 
nijos padėtį; ir penkių galybių 
sutartį karo laivyno apriboji
mui. šitos sutartys, išskyrus 
pirmąją, kol kas dar nepasiro
dė, 'bet jos yra taip būtinos, to
kie paprasti daiktai, kad mes 
nei kiek neabejojame, kad ko
respondentai turi tiesą, spėda
mi, kad jos bus padarytos.

Nei vienas šitų dokumeptų* 
nebus vertas tos popieros, ant 
kurios jis bus parašytas. Jų 
pareiškimai yra tik graži kal
ba, kuria politikas mano dar 
vis tebegalima patenkinti žmo
nių nežinybė ir tamsumas. Mes 
jau rašėme apie Rooto rezoliu
cijas, kuriomis 
devynių galybių sutartis, bet 
nieko nekenkę trumpai pami
nėjus vėl. šitos rezoliucijos 
yra priimtos įlenkiu galybių la
biausiai susidomėjusių Chini. 
jos plėšimu, pridėjus prie jų 
kelis mažesnius vardus, k. v. 
Portugalija, t^elgija, Olandija, 
kfd 
tolygios 0 sutarčiai padarytai 
1880 m. tarp galybių susidomė
jusių Marokkos plėšimu. Toji 
sutartis nėkurį laiką buVo lai
koma, paskui Anglijos užsienio 
ministerija, , gaudama liuesas 
rankas Aigipte pardavė savo 
sutarties partnerius Vokietiją, 
Italiją ir Ispaniją, Francijai ir 
nei vienas Anglijoje nežinojo 
to iki lapkričio mėnesio, 1911 
m. Tuo tarpu sutartis viešai* 
ir formaliai tapo, atnaujinta Al- 
gericase 1906 m. ir Francijos 
bei Anglijos užsienio ministe
rijos viešai išleido kuo griež
čiausius ir įtikinamiausius po<k

- įlitikos pareiškimus. Algerica- 
SU Šmugelio dėme ant savoigo Aktas buvo padarytas be ge- 
kaktų! Irų norų; slapta sutartis tarp*

jeigu liaudininkai*
atsisakę nuo

dėl
• •Jie

ko-;
šitų dalykų, 

butų pražudę

O 
butų 
vos 
tai
visą savo politinę įtaką žmo- 
nėse. Ir kaip jie tuomet bu
tų galėję pasirodyti balsuo
tojams ,atėjus naujojo Sei
mo rinkimams?

Daugiaus kaip ; per pus
antrų metų sėbravę su 
krikščionimis demokratais, 
balsavę kartu su jais už ka
ro stovį ir teisinę cenzorių, 
žvalgibininkų ir komendan
tų savivaliavimus, liaudinin
kai turėjo bent paskutinė
mis Seimo dienomis parody
ti šiek-tiek vyriškumo.

Liaudininkų ir klerikalų 
koalicijos suirimas reiškia, 
kad Lietuvoje '/prasidėjo 
prieš renkamo j i kampanija. 
Pasitraukę iš valdžios, liau
dininkai dabar stengsis su
versti visą atsakomybę ant 
klerikalų pečių ir patraukti 
balsuotojų simpatijas savo 
pusėn.

Mes nežinome, kaip Lietu
vos žmonės pasitiks buvu
sius krikščionių talkininkus, 
bet krikščionims teks sun
koką naštą vilkti. Ir dagi

yra remiama

kas neprivalo rūpintis tuo, ač 
šitas sutartis senas patvirtins, 
ar ne. Lig šiol turėjo būti aiš
ku, kad nei viena užsienio mi
nisterija nepaiso foru ių su
tarčių ar santaiką. Ne^utaikus 

 

Senato nariai gal stengeis ko

 

voti prieš šitas derybas visomis 
pajiegomis ir manys, kad jie 
tuomi teikia didelį patarnavimą 
visuomenei! bet išskiriant jų 
puolimo viešumo vertę (kuri 
bus didelė) jie nenuveiks nieko 
gero. Nereikia manyti, kad 
viešos sutarties reikia bijotis 
kaipo “įpainiojančio susivieniji
mo”. Nei kiek ne. Vieninte
lis įpainiojantis susivienijimas, 
kurio reikia bijotis* tai išperėta
sis slapta keliais žodžiais su p. 
Hughes — p. Hughes yra tuo 

arba didelis kvailys, ar didelis žmogum, kurio mums teks lai- 
melagis, tai jis butų sukėlęs' kytis, kada kibelis ateis, 
sensaciją, kadangi žmonės yra 
baisiai prietaringi, kaip mums 
teko pastebėti paskutinėj lai
doj, kad visuomeninis tarnauto
jas virsta čarteriuotu savo ru» 
šies paleistuviu. Bet praeito 
šeštadienio žinios praneša p. 
Hughesą pasakant, kad Rooto1 
rezoliucijos esą “čarteriu turin
čiu apsaugos užtikrinimą Chini- 
jai nuo darbų siaurinančių jo
sios suverenitetą, nepriklauso
mybę ir valstybinį autoritetą, o 
taipgi užtikrina, kad galybės sa
vo tarpe su atsidėjimu žiūrės 
laisvos ir lygios progos daly
kuose liečiančiuose Chiniją ir 
kad nei viena nejieškos specia
lių patogomų, ar privilegijų su 
nuoskauda teisėms kitų”.

Jei žinokis turįs penkiasde
šimt metų amžiatts pasakoda
mas tokius niekus tikrai tiki 
jais, tai dėl mandagumo reikia 
nutylėti, nes jis' yra per didelis 
neišmanėlis šitam pasauliui. 
Dangus yra jo vieta. Bet jei 
jis netiki tuomi ir visgi pasako
ja, tai jis turėtų būti skaito
mas — ir kitokiose apystovose 
yra skaitomas — beprincipiniu 
ir pagarsėjusiu melagiu. Sir E. 
Grey ir M. Delcasse buvo plėši- 
kinių valstybių atstovais ir apy
stovose lygiai tokiose, kokios 
yra nustatomos Rooto rezoliuci
jomis, jie melavo susiriesdami. 
Dabar tur būt niekas neužgin
čys, kad jie melavo; prietarin
gas politiko žodžio priėmimas 
nebegeras jam tamybę aplei
dus. Bet dabar lygiai tokiose 
apystovose ir sąlygose plėšiki- 
nės valstybės užsispyrę Chiniją 
apiplėšti, susirinko Washting- 
tone ir visuomenė yra palinkusi 
patikėti p. Hughes’o žodžiams 
apie jų nuostabius .prakilnumo 
ir jautrumo jausmus 'linkui jų 
plėšimo aukos!

Mus veda iš 'kantrybės tokie 
daiktai. Josh Billings pasakė, 
kad nėra gėda būti sykį apgau
tu, bet būti "antrą sykį apgautu 
yra gėda. Pagarsintosios su
tartys ir iš šitos konferenfcijos 
išeiną susipratimai nėra nieko 
verti. Privatiniai ir požeminiai 
susipratimai bus daug vertesni, 
kuomet jie išeis į aikštę. Nie-

Nei

Lordo Lansdownef ir M. Delcas- 
se įvykusi 1904 m. buvo pilnoj 
galėj ir aktą pasirašant buvo 
buvusi galėj du metus,
mažiausio krislo teisybės nebu
vo nei Delcasse pareiškimuose 
1901 m. ir 1902 m., nei Siro E. 
Grey pareiškime Atstovų Name 
franeuzams beužimant ( Fezą. 
Kitaip sakant, derybos visų ši
tų valdžių susidomėjusių Ma- 
rokkos piešimu buvo aiški ap- 
gavybė nuo pradžios iki galui 
ir atsakomingųjų ministerių pa
reiškimai buvo aiškus, skanda
lingi ir nedori melai.

Jei korespondentas pereitą: 
šeštadienį rašydamas iš Wash- 
ingtono butų įdėjęs savo rašto1 
antraštėn paprastą pareiškimą, 
kad Valstybes sOkfetorius yra

Vienintėlis tikrumas, kuris 
išeis iš šitos konferencijos tai 
tas, kuris buvo pranašautas 
prieš konferenciją šaukiant. 
Chiniją bus apiplėšta, apiplėšta 
gerai ir be pasigailėjimo. Vie- 
nintėlis klausimas, kuris rūpėjo 
šitai konferencijai, tai pasidali
nimas grobiu . Kas dėl Jungti
nių Valstijų, tai užtenka pasa
kyti tą, ką mes jau ne kartą 
pasakėme, kad šita šalis yra ly* 
gini kitoj padėty, kokioj buvo 
Vokietija devintoj dešimtyje 
Marokkos klausime. Pono II 
L. Menckeno žodžiais betariant 
“Nei vienas sveiku protu žmo
gus netiki drauge su p. Hugh- 
esu, kad ‘mes neturime baimės’ 
ir ‘neturime blogų tikslų’. Iš- 
tikro mes turim didelės baimės 
— mes bijom japonų ir bijom 
Anglijos skraidančios ore. Gi 
musų tikslas yra tiek pat nedo
ras, kaip ir japonų; mes ban
dom neleisti jiems apskėsti 
Aziją, kad musų pačių patrio- 
tingieji vertelgos turėtų gerą 
progą apmaukti negudrius azi- 
atus su pagelba inisijonierių, 
šmugelinės degtinės, fonografi- 
nių rekordų, kramtomos gumos, 
patentuotų vaistų, paveiksluo
tų neduoti mums progos užsiim 
tienos, suplėkusių miltų ir visų 
kitų krikščionių kultūros di
džiųjų pabūklų”.

Japonija, suprantama, norė- 
t neduoti mums progos užsiim
ti šitais kiltais darbais taip, 
kaip Francija norėjo neduoti ir 
nedavė Vokietijai panašios pro
gos Marokkoje. Todėl klausi
mas belieka tik tame, kuri ge
resnį pasiulinimą suteiks Angli
jai — Japonija ar Jungtinės 
Valstijos besiderėdamos slapta. 
Kol kas niekas negali atsakyti 
į šitą klausimą, bet mes spė
jam, kad Japonija turi geresnę 
progą įsipiršti Anglijai negu 
Jungtinės Valstijos. Mes savo 
spėjimą remiam trimi faktais, 
todėl jei mes neatspėtume, fak
tai verta žinoti. Viena, Jungti
nės Valstijos yra arčiausias 
ekonominis Anglijos Konkuren
tas tarp atstovaujamų Wash- 
ingtone šalių, o Japonija yra 
antras. Antra, Japonija yra

i

n ten*
gios dramos. Donaldas žiurėjo į tikybą rim
tai; jis visuomet skelbė savo sentimentus prieš 
karą Kristaus vardu, kas ypatingai padaryda
vo jį nepakenčiamu. Dabar jis matė progą iš
kirsti vieną savo teatrinių šposų; jis iškėlė sa
vo surakintas rankas į aukštą lyg kad maldai 
ir šaukė perveriančiu balsu: “Tėve, atleisk 
jiems, nes jie nežino ką daro!”

Minioj iškilo murmėjimas; tas murmėji
mas ėjo garsyn. “Piktžodžiauto!” sušaukė jie. 
“Užkišk jo įpurviną gerklę!” Tai buvo ta pati 
gerklė, kuri buvo girdima nuo Šimtų pagrindų 
niekinanti karą ir tuos, kurie darė pinigus iš 
karo. Dabar tie žmonės, kuriuos jis niekino, — 
buvo čia; čia buvo jaunieji Prekybos Skyriaus 
ir Pirklių bei Išdirbėjų Draugijos nariai, ge
riausi miesto žmonės, kurie gelbėjo šalį ir skai
tė ne daugiau kaip jų patarnavimas buvo ver
tas. Taigi jie prabliuvo piktumu ant šito ti
kybinio prasitrynėlio. Vyras, kuriam kauke nie
ko nepadėjo; nes jis buvo toks diktas ir rie
bus, kad visi bary jį žinojo, paėmė kruviną 
rimbą. Tai buvo įpiląs Nešas, “Amerikai Ge
rinti Lygos sekretorius, ir būrys sušuko, “Duok 
jam Bilai! Nešykštėk, senas vaikine!” Donaldas 
Gordonas galėjo sakyti Dievui, kad Bilas Ne
šas nežino ką jis darų, bet Bilas manė, kad jis 
žino ir jis taisėsi įtikinti Donaldą tame, kad 
jis žino. Jam tas neėmė ilgai, nes pas jaunąjį 
kvakerį nedaug kas buvo daugiau kaip bal-

sas; po ketvirto ar penkto kirčio jis apalpo ir 
po dvidešimtam kirčiui turėjo gydytojas įsi
kišti. •

Po jo buvo Greidčs, aidbblistų sekretoriaus 
eile ir čia baisus dalykas atsitiko. Greidė, žiū
rėdamas į šitą sceną iš vieno automobilių, ėmė 
piktumu degti ir kada jie atrakino jam pan
čius, kad nuvilkus jo švarką, jis staiga kryp
telėjo ir pabėgo, daužydamas visus vieną po 
kito. Jis užaugo miškuose ir jo viekas buvo 
nuostabus; pirma negu būrys apsižiūrėjo, jis 
jau buvo bešokąs tarp dviejų automobilių. Iš 
visų pusių šoko vyrai ir jis atsidūrė šurmuliuo
jančios gaujos vidtiry. Jie parsimuše jį ant že
mės, įsprausdami jo burną purvynai! ir iš bū
rio pasigirdo balsas kaip nuo laukinių žvėrių 
nakty: “Surišti.Surišti” Vienas vyras atbėgo su 
virve šaukdamas, “Pakart jį!”

Ceremonijų vedėjas bandė protestuoti per 
megafoną, bet jo instrumentą išmušė jam iš 
rankų ir jį nustunė į šoną ir, kaip bematai vie
nas vyrų įsikorė į medį ir permetė Virvę per ša* 
ką. Greidės negalima buvo matyti per šurmu
liuojančią apie jį' gaują, bet staiga iškilo mi
nioje riksmas ir galėjai matyti jį aiškiai —1 
jis šovė aukštyn į orą su virve užnerta po kak
lu ir bosispardančiomis j visąs puses kojomis. 
Apačioj vyrai šokinėjo, šukavo ir mėto savo 
skrybėles į aukštą; vienas vyrų pasišokėjęs nu
sitvėrė jį už besispardančių kojų ir pasikabino.

Čia pro visą tą Ūžesį praskambėjo balsas 
per megafoną, “Nuleiskite jį truputį! Leiskite 
man prie jo prieiti!” Tie, kurie laikė virvę, pa
leido ir kūnas nusileido iki žemės, kojoms dar 
vis besispardant; vyras, priėjęs, išsiėmė lenkti
nį peilį, nurėžė drabužius nuo kūno ir kažin 
ką nuo kimo -nuplovė; visas būrys vėl sukliko; 
vyrai sėdėjusieji automobiliuose pliauškino sau 
per kelius ir juokės susiriesdami. Tie, ką sė
dėjo su Petru, pasakė, kad tai buvo Ogdenas, 
Prekybos Skyriaus prezidento sūnūs; ir ant 
rytojaus ir per kelias savaites po to visame 
mieste vyrai susiėję kuništels viens kitą ir 
šnibždąs apie tai, ką Robertas Ogdenas pada
rė, “prakeiktų aidoblistų” sekretoriaus šono 
Greidės kunui. Ir kiekvienas, ' kuris kumštelė
jęs šnibždėjo apie tai, b.uVo tikras, kad šituo 
budu Raudonasis Teroras tapo numalšintas ant 
visados, kad šimtanuošinitine amerikietybe ta
po pateisinta ir ramus kapitalo 
simas užtikrintas.

Nors tas labai keista, bet 
doblistas, kuris sutiko su jais,
ties aukų išmoko savo pamoką! Kada Tomas 
Duganas po šešių savaičių vėliaus galėjo pa
sėdėti, jis. parašė straipsnį apie savo įspūdžius, 
kuris buvo atspaustas aidoblistų laikrašty' o 
paskui išleistas brošiūros formoje, kurią per
skaitė daug šimtų tūkstančių darbininkų. Ja
me poetas pasakė:

ir darbo klau-

buvo ^vienas ai- 
Viena tos nak-

daug tvirčiau įsigyvenusi Chini 
joj ir turi geresnių bei apčiuo
piamiausių prekių mainui. Tre
čia, Anglijos valdžia labai geri
nusi Amerikon norams, o tą ji 
daro tik tuomet, • kada jai rei
kalingas spaudos agentas. Ge
riausias dalykas, kurį šita šalis 
gali pasiūlyti Anglijai, tai lai
vyno sumažinimo programas, v 
kuris leistų Anglijos laivynui 
kontroliuoti vandenis per kitą 
dešimtį metų; taip pat Jung. 
Valstijos galėtų patarnauti Aru 
glijai, apsiimdamos tylėti An
glijos imperijos naminiuose 
ginčuose su Airija ir Indija. 
Tuo tarpti tas butų pageidaujar 
ma Anglijai ir ji gal sutiktų 
priimti šituos paąiulininius tam 
laikui; bet mes negalim matyti 
iš tų derybų pastovios vertės 
Anglijai. Mums rodos, kad 
Anglijos kaipo plėšikės valsty
bes klerikalai greičiau supuola 
su Japonijos kaip su šitos šalies 
reikalais ir mes manom, kad ji 
ir Japonija gerai tą supranta.

Tai tiek apie konferencijos 
pasekmes, kiek jos yra užbrėž
tos. Garsinamieji vaidinimai 
nėra verti domės. Negarsina
mieji dalykai be abejo yra labai 
įdomus ir reikšmingi, tik jie 
yra sunku atspėti.

“Kilnieji” prmcioai.
Dr. Gustave Le Bon, kalbė

damas apie pasaulinį karą, pa
sakė: 
jo ne už ekonominius reika
lus, o už jlrincipus.”

Mes seniai taip manėme, 
ypatingai po to, kaip tapo pa
skelbta slaptosios sutartys. Bet 
Versali&is ^taikos sutartieš iš
lygos mus įtikino galutinai. Del 
principų Anglija paėmė Vokie
tijos kolonijas ir dideles bu
vusios turkų imperijos dalis; 
dėl principų Francija paėmė 
Sarrės kasyklų apygardas ir 
pagelbėjo lenkams kovoti su 
Rusija; dėl principų Hali ja pa
ėmė didelį vokiečių Tirolio 
plotą; dėl principo’ Japonija 
paėmė šantungų su Sibiru ir 
vokiečių salas Pacifike; dėl 
principo Aukštutinė Silezija ta
po pavesta ''Lenkijai, kad Ang
lijos ir Francijos kapitalistai 
galėtų ją išnaudoti; dėl prin
cipo visos, pastangos dedama 
Vokietijos, t. y. Vokietijos žmo
nių sunaikini Auri ekonominiai, 
politiniai ir doriniai, o apie 
musų pačių karo kėlėjų prin
cipus nėra ko nei kalbėti. Mes 
visi žinom jų šimtanuošimtinio 
patriotizmo pamatą.

Nėra nei vieno išmintingo 
pasaulyje žmogaus, kuris ne
žinotų kilnių principų, pagim
džiusių karą ir padiktavusių 
taikos išlygas Paryžiuje.

Tais principais buvo godu
mas ir galės bei valdymo troš
kimas, l>et šalių valdovai, kol 
karas ėjo pasirūpino savo tik
ruosius norus ir tikslus pri
dengti idealybės frazėmis. Jie. 
žino, kad minios visur geriau
sia vesti iliuzijomis, o jiems 
jų niekuomet nepiistygsta.

Minioms buvo įkalbėta, kad 
jos eina kovon už laisvę, tei
singumą, demiokratingumąj ir 
žmoniškumą, bet taikos sutar
tys nudengė, idealybės čėtrus 
ir parodė tikruosius karo kė
lėjų karo tikslus.

— (St. Louis Labor).

Didžiosios šalys kovo-

DIDŽIAUSI SKRITULINIAI 
PIUKLAI.

Didžiausi skrituliniai piuklai 
yra vartojami dokauku gamy
kloj Washingtono valstijoj. 
Piuklas turi 9 pėdas, arba 108 
colius skersmens ir jame yra 
190 dantų. Piuklas padirbtas 
iš plieno štangos sveriančios 
1,140 svarų, bet šitas svaru
mas bekaitinant, kočiojant ir 
apipiaustant sumažėja apie iki 
795 svarų. Piuklas sukasi grei
tumu apie 130 mylių į valan
dą.

SKAITYKIT IR PLATINK1T



Panedėlis, Sausio 23 d., 1922

Bostonas “visas supuvęs”

f

\

šių jo priešininkų prysinktai 
76,000 balsų.

Norint suprasti, kas Curley 
iškėlė į šitą tarnybą, reikia pa
matyti, ką jis yra padaręs. Po
licijos streiko metu visos šalies 
akys 
ną. 
Šimu 
Saly; _ _
garsėjęs nieko gero nepadarė ir 

klausia I naujoji policija policijos ko-
•_  Vkli-rx TT >

dama ir valdoma dar aršesnė 
negu senoji.

Curtis tiek padarė, kad pa
rinko gražiausius vyrus, aptai
sė juos baltomis pirštinaitėmis

Bostonas politikos žvilgsniu 
gal nėra žirniaus nupuolęs už 
kitus “laisvos” didžiosios repu- 
blikos miestus. Bet jo politi
niai darbuotojai taip aiškiai pa
sižymėjo savo netikusiais dar
bais, kad vienas pažangiųjų 
Amerikos laikraščių “The New 
Republic’: nustebęs 1 
“Ar jau nei vieno doro piliečio ^misininko Edwino U. Curtis ve- 
nėra Bostone? Ar kadai tai J 
buvusi puritanybės tvirtovė, sa
vigarbos daigynas, gyrius visa 
tuo, kas kilnu, kultūringa ir ge
ra supuvo iki dugnui?”

šitą laikraščio nusistebėjimą1 ir diržais ir išmokino automobi- 
ir paklausimą iššaukė Bostono. liniukus tvarkyti, likusiems gi 
viešojo gyvenimo reiškiniai, padavė šautuvus, buožes ir lei- 
Massachusettstf Bukščiausio tei-[do jiems daryti, kas jiems pa
šino teisėjas — teisingai, ar ne
teisingai

buvo nukreiptos į Bosto- 
Gov. Coodlidge savo įsiki- 
į streiką pagarsėjo visoj 
bet Coolidge šitaip pra-

patraukti atsakomybėn lapkr. 
mėn., 1920 M. už visokius nusi
dėjimus.

Tokių atsitikimų oficialiuose 
užrašuose yra daugybe. Kapi
tonas James P. Sullivan City 
Hali avenės policijos stoty daug

šitokių prasižengimų nuteisė ir 
kovo mėnesio pradžioj jis tapo 
perkeltas j vyriausią policijos

(Seka ant 6 pusi.).

tinka, šita policija, kaip yra 
tapo patrauktas at- liudijama, vagia, girtuokliauja, 

sakomybėn. Valstijos prokuro- daužo ir užmuša vyrus ir moto
ras yra tolygioj padėty. Suf- rig jokio paisinimo. štai ke~ 

' Ii faktai:
Bernard Steinhauser, naujas 

Middlesex apskričio — policistas, bal. 30 d., 1921 m. 
ties pat užpakalinėmis Bostono paleido du šūvius j pilvą žy- 
duriiĮŲs — apygardos prokuro-. dui Louis Quitt ir nušovė vidų- 
ras tapo nuteistas už visokius ^ry dienos Court gatvėj pilnoj 
prasižengimus tarnyboje ir pra- ■ žmonių; suimtas jis teisinosi, 
Šalintas iš vietos.

Piliečiai apskritai, pradėjo

folko apskričio apygardos pro
kuroro byla dabar nagrinėja
ma.

kad jis j j sugavęs su degtine 
-H—ir tas pastūmėdamas jj nortjęs 

pamatyti, kad garsusis poJici- pamesti jam rankų atimtų 
degtinės bonką ir tuomi panai
kinti įrodymą. Steinhauser tar

Steinhauserio draugas patru-

jos streikas anais metais, su
teikusia Masachusettso valsti
jos govemorui CooJidge’ui vice-1 P° nuteistas šešiems mėnesiams 
prezidentybę, Bostonui dav© po- Į kalėjimo už užmušimų, 

liciją, susidedančią, bent dalinai
iŠ plėšikų,* mušeikų ir mažės-(lininkas Thomas Owens nuteis- 
rtiyjų piktadarių būrio šviesų, ta devyniems mėnesiams kalėji- 
Miesto bankai privertė valstijos mo už bandymą padaryti įtakos 
bankinj komisininką uždaryti į teisybą spręsti Steinhauseiįo 
mažesnes ir pavojingiau veda
mas patikėjimo kompanijas. 
Dabar Bostonas išrinko ketu
riems metams kalėjimu nubau
stą žmogų James M. Curley 
miesto majoru. Jis neturėjo 
nei vieno draugo tarpe politi
kos “bosų” ir tik du laikraš
čius. Ir bet jį išrinko ne tik 
vardoe,

naudon.
j Patrulininkas Ozias Beaur- 

giard bus teisiamas už krimina- 
lj užpuolimą ant Miss Olga 
Ratgeb iš Jamaica Plain. Jis 
nebuvo atstatytas nuo tarny
bos. Jis atsisakė. ' ą *

Policistai Frederick H. Webs- 
ter, Ernest R. Martin, John A.

bet ir dviejų stipriau-! Lohorne ir keli kiti buriu buvo

ANTANAS BERTULIS
Persiskyrė su šiuom pasauliu 

sausio 20 d., 1922, 1 vai. po pie
tų turėdamas 81 metą amžiaus. 
Paėjo iš Raseinių apskr., Eržvil
ko vaisė., Butkaičių kaimo. 
Amerikoj išgyveno ( 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Zusaną, dukterį Eleono
rą 9 m. ir sūnų Telesportą 7 
metų, brolį Jimą Chicagoj ir ki
tas gimines Idetuvoj. Gimines 
ir pažįstamus meldžiame daly
vauti laidotuvėse, kurios atsibus 
sausio 24 d., 10 vai. iš ryto iš 
vietos 3652 So. Seeley Avė.

Nuliudusi moteris su vaike
liais ir brolis.

DR. WAITUSH, O. D
Lietuvis Akių S ialistas

MRS. A. MICHNIEWICB 
AKUŠERKA

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

Vak: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1558 W. 47th St. Tek: Blvd. 9660.

piJROPEAN AMERICAN RUREAIJ 

FABIONAS ir MICKIEVICZ, Ved. 
Goria ilsia siuntimas pinigų, 

laivakortes, pas portą i ir t.t.
NO TAKUI ŠAS 

Kerti EmIiHo, Paskolos, 
liisucinai ir i.t.į

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

Valandos: 9 iki 6 kasdiena.
Vakarais: Utar.< Ket. ir. Sub.. iki. 9 vakate 

Ned.: iki 3 po pietų

Viename name su Dr. MonkeviHum 
Tai. Boutarard 9798

Baigusi Aka 
lerijos kolegl 
ją; ilgai prak 
tt karu si Peni 
silvanijos ho» 
pitalise. Pa 
sėkmingai pa
tarnauja prb 
gimdymo. Du< 
da rodą viso 
Iriose ligose ii 
kitokiuose re 
kainose mo . 
terims ir mer 
gilioms.

A^OR. HERZMAN“^a
M Basuos

meta kaipo patyria gydytojas, fhl- 
rirgas ir akušeris.

<(yda aitrias ir ehronilkaa Ugal,

elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 101 W. 

18th St., netoli Tiek St.
VALANDOSi Nua 18—11 pistą. 

Ir G iki 8 vaL vakarais.
( Dienomlat Daaal

8110 arba 857
■aktimlii Dmal 

, - Drovtr 4186
GTTHNTMAS: 3318 S. Halsted SI. 
VAJu 2—lf ryto ir 8—9 vai. vak.

Tatopheaali

ŠENDIEN PINIGŲ KURSAS 
Siunčiant Lietuvon per mus: 

54 Centai už 100 Auk. 
arba 

185 Auk. už vieną Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas 
Pristatyams Užtikrintas 

Trumpame laike
Central Manufacturing 

-District Bank 
x, State Bank—

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

ASHLAND
MUSIC

-

DR. A. R. BLUMENTHAL
Akių Specialistai 
«M» S. Aahland Are.

JEWELRY
STORE

Deimantai,
• Laikrodžiai,

Auksyte, Co- 
. lumbijos Grafo- 

nolas ir lietuviš
ki naujausi re 
kordai;

Waukegano 
Lietiniai-
Norėdami SIŲSTI PDUGŲ 
gavo gimin&ns LIETUVON, 
krdpkit&i j J. E. Bruževi* 
čians aptieką:

F

Dknema, I ryte Iki 9 Tik 

10 Iki 12

Td. Baalrvard MII
k

M

WAUKEGAN 
PHARMACY,
05 Marion Street,

P'mipi iš 
Rotkfrt

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St„ kerti Leavltt St. 
Telephone Canal 2552, 

Valandom 4 iki 8 po piet, ir n«s 
7 tiri 9 vakare.

Vada visokias bylas. vIbums 
teismuose. Ekzemlnavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Bianias. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Maus ant lengvą išlygą.

DR. YUSKA I
1900 So. Halsted SI Į 

Tel. Caeal 2118
Ofire valaado*i 18 ryto Ori |

RraMeedjai 2011 W. Mrd Si.
Tel. Prospect 8466

Telsphons Yards 5082

DR. M. STUPNICKI

T. Pullman 5481

l SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimą 

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

Chicago, 1)1.

I DR. CHARLES SEGAL 
Prehtikioje 15 Metai 

OfiBM •

Chicago, lUiaola.
Specialfetaa dži«VM

Meterliką, Vyriu, tt

DFISO VALANDO81 
■ue 18 Iki 12 vai. ryto, ava I fld 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8ill vaL 
vakaro. NadSliomis nūs II vaL 

vnlandos ryto iki 1 vai. p* 
Kslefoaas Dreael 2888

k

t DR. & BIEŽIS
GYDYTOJAS" IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St„ kampas St

‘ Learitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd 84. 

Tel. Lafayette 4988.
I Va!.: 14 ir 7-9. Ned. 10*12 pietą.

■MlinilBllllllllljMIIHllll

Telefonas Boulevard 9663

Bridgeporto 
Lietuviams

ff NAUJIENOS Chieagos lietuviams pasidarė taip kaip 
duona, be kurios negalima apseiti.
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui. •
Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo skyrium visokiausiuose 
reikaluose, Naujienos įsteigė savo šaką ant Bridgeporto.

_ e ’
gi Naujienų Pinigų Siuntimas Lietuvon yra pavyzdys ge

riausio, rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilną atsargos 
užtikrinimą. ,

<iįf Ateikite! ” -
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį,tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą rūpestį tam padeda.

Bridgeporto Skyrius
3210 So. Halsted Street

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

Lietuvon
Pinigus iš Rockfordi 

Lietuvoh galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau> 
ską, Rockf ord Real Es 
tate & Loan Co.

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

Siųskite pinigus Lie 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, Dl.
oiinnMiiiiiiiiiiBMn^^

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

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

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini* 

. gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas -

A. Pakšys 
220 Milwaukee Ave^ 

Kenosha. Wi«.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 812 VV. 33 St., Chicago.
Tel.: Yards 4681

Chleage, DL 
VAKAMDOSi Mae B Ori 11 ryti

*

Tai' Auitln 737

DR. MARTA 
DOWIATT-«ASS.

\ Kątik ngr|to ii Califernijes Ir 
vU tąs ravi praktikavimą pa Ha.

S* W. BANE8
ADVOKATAS

1811 Rector Bailding 
78 Vest Monroo Street, Chleago, 

Phone Central 2560 
R e z. 3203 So. Halsted St. 

Yards 1915. Vai.: 6l iki 9 vak.

TeL Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI 

Detnris Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg.
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofise val.i ■ 9 iki 6 ir ■«« 7

iki 9

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARBJAJ

1805-7 127 N. Dearbora 8t 
Raudolph 8899

MAURICE J. GOLAN 
Bes. 1102 8. Ashland Blvd. 

Seeley 8670

..... ' ...
Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St. 
Room 1803

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Pait 8395 
.. ■ t- f -.- ■. .......y—I

*

Pheno Boulevard 6301
ANTANAS GREDUSKA

Genefalis
Kontraktorlm fr 

budavotojM.
Badavojama Ir toŠMcae.

1401W. 47th Si. CHca*«
I ■ -II ......................... ............................. ..................1--- • ------------- ‘

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

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

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

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

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

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. Ateikite anksti ir pasirin
kite koltai dar visko yra. Užšiganė- 
dinimas gvarantuoiamas. Įsteigta 
1902. ’ 'i

Atdara kasdieną Iki 9 vai. Neda Iki 
6 vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Pranešimas

DR.M.T.STRIKOLTS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
PerkčlS savo ofisą | 

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

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

Nam.: 2914 W. 48rd Street. 
Tel. Lafayetto 268

T

DR. G. M. GLASER
Praktikuojš 80 metai 

Ofisas l
8149 S. Morgan St., kerti 92 SL 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų tjgą. 
OFISO VALANDOSi

Nuo lt ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėlionrfa nuo 10 — 

2 po piet.
Telephone Y arda 687

Canal 157 
Vaktinia TeL Danai 1118
DIL P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

▼alandoa: II iki 12 ryto; 1 Ori 4 ąe 
piet 6 iki 9 vakaro.

HadlUomia ano 9 Iki 12 ryte. 
1821 8. Halsted 8U 

Kampas 18 Ir Halsted 8L
GsHFTi-riTT'iri .įHįįį^iiįIi llr,L.g5aaaB=gaM—Ml

U

Tslsphoną Yards 1582

DR. J. KULIS
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydą visokias ligas motorą, vai
ką ir vyrą. Specialiai gydė lia> 

paniias, senas ir paslaptį*-

8259 So. Halsted StM Chicago.

e
Tel* Boulevard .2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytoju Ii Chirurgu

MM S». Morgą* SirMi, 
CNcafe, m

Tslephons Van Bures 294 
JtoM. 1189 Indepąndąace Blvd. Chletgf

DR.A.A.ROTH
S GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

alhtBi Moterišką, Vyrllką, 
Ofisai: 8854 S?Chieagą 

Tąlephoną Drovtr 9698

R

vakare iiskfriant mdildienlas.

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Aahand Ava. 
Til.1 Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 18 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 ilri 0 v, Naktimis ir nedClioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294

DR. M. STAPUUONIS 
Gydai be gydąolią ir be operadją 

8347 ’Emerald Avė.
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakarą 

Tel.: Boulevard 9897
711 U. 18-ta gat 2 iH | M, 

Tal.i Canal 279

r
DR. C. K. KLIAUGA

DENTISTAS

kampai 18th Si.

Phone Canal 857

4

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 ild 12 Ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak,
3325 So. Halsted SU Chicago, HL

.... ..................................................... ........................ — I.................. . u, ■■■

Telephone Boulevafd 5051

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos! nuo 9 iki 9 vai. vaka
ro. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va- ■S_  • * —- —--—

Telefonas t Bonlivard 7041

DR. C. Z. VE2EUS
Ueiiria Deatfotaa

Mil A74mi gaivia

PRANEŠIMAS

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

Phone Canal 6222
ĮateigB savė ofise pilnai aprū

pintu X-spindulių laboratoriją.

ę Traukiama? X-spInduliii paveiks
lai suradimui įvairių dantų, galvos 
ir žandų Ugrų.



(Seka nuo 5-to pusi.)

raštinę. Už kokios dienos jis 
rezignavo ir bostoniečiai manė, 
kad jam sveikata netarnauja. 
Bet jis išleido pareiškimą, ku
riame jis pasakė, kad jis už' 
traukęs ant savęs komisininko 
nemalonę tuomi, kad jis nuteisė 
policistą Websterj už vagystę. 
“Jie, girdi, nenori tokių žmo
nių, kurie baudžia uniformuo
tus prasikaltėlius”, pareiškė jis.

Kadangi komisininkas Curtis 
■ . atsako tik prieš govemorą, tai 

Bostonas nieko negali jam pa-- 
daryti, nežiūrint to kaip jis ir 
jo plėšikų gauja nesielgtų sų 
piliečiais. So Bostono pasitikė
jimas Massachusettsu tapo iš
mėgintas ir dabar pradedama 
manyti, kad buvusis policijos 
streikas buvo tik fabrikuoto 
politiniams tikslams.

Banking padėtis, ar. geriau 
skandalas taipgi skaudžiai atsi
liepia į žmones. Valstija užda
rė kelis mažesniuosius bankus, 
kurių verslius vis didėjo. Gal 

• bankinis komisininkas turėjo 
gerus norus, bet jo pasielgimas 
atrodė valstijos įsikišimu į mie
sto reikalus; uždarytųjų bankų 
kapitalai tapo perkelti į dides
niuosius bankus ir dabar depo- 
ęjtoriai už savo depozitus gau- 
Pa tik menkus dividendus, o pi 

4 nigų, išlaukę metus laiko, ne- 
* gali atsiimti.

Kita skauduole bostoniečiams 
yra dešimtecentė važiuoto 
tramvajais įsteigta Bostone 1c- 
gislaturos, taigi penkiacentė va
žiuoto buvo vienu obalsiu iš
rinktojo majoro vajuj.

Ant galo miesto ir apskričio ' 
valdybos supuvimas, kaip tą 
aiŠkiulį parodė bylos prieš vir
šininku^ įtikino bostoniečius, 
kiiįd miesto valdžia negali būti 
gera, kol ji priklausis nuo val
džios.

šitas 
davė 
#ui’ 
bet šita dėmė dar neparodo jo 
tarnybos kvotimus išlaiky
ti. Curley būdamas de
šimties metų liko be 
tėvų ir visą mokslą, kokį jis tu
rėjo, įsigijo pats; dabar šitas 
mokslas padarė jam kibelio. Jo 
politiniai priešai surado, kad 
jis išlaikė kvotimus už kitą, no
gėdami nusikratyti savo priešo, 
patraukė jį tieson ir jis tapo 
nuteistas dviem mėnesiams ka
lėjimo. Jam sėdint kalėjime jis 
tapo išrinktas 
manų tarybą, 
kilo politikoje 
damas įvairias 
valdyboj, valstijos iegislaturoj, 
Jung. Valstijų kongrese ir grįž
damas atgal Bostonan miesto 
majoru . 1917 m. jam kandida
tuojant antru kartu jis tapo su
muštas, i

Šiuose rinkimuose Curley’ui 
buvo prikišama kiekvienas ne
doras darbas, kokį žmogus gali 
padaryti. Apie jo sėdėjimą ka
lėjime buvo primenama kas
dien; taip pat buvo primenama 
jo tariamas kyšių ėmimas ir 
privedama, kad jis majorauda- 
rruis dvejus metus. gaudamas 
po $10,000 metines algos sube- 
bė pasistatyti sau rumus už 
$50,000; jam buvo prikišama 
numušimas algų miesto darb - 
ninkams; neteisingas pasielgi
mas su kiekviena miesto dali
mi; jo palankumas Anglijai 
(baisus nusidėjimas airisškame 
Bostone) ir jo neišpildomi pasi
žadėjimai. Bet bostoniečiai pa
sirinko Curley’į su jo praeitimi 
ir jo pasižadėjimais, o ne Mur- 
phy su jo aristokratų ir finansi 
ninku valdžia. Ir Bostonas (di- 
džiunija) įžeistas klausia savęs 
kodėl? Netenka abejot kodėl. 
Tas galima pavadinti Bostono 
žmonių klasinės sąmonės suža- 
dimu. Jie visomhs pajiegomis 
priešinasi dviem klasėm — mė- 
lynakraujams aristokratams ir 
pasididžiuojantiems savo pini
gais finansininkams. Nors ši
tas pasipriešinimas veda juos į 
naujas paklaidas, bet ilgainiui 
jie galės pamatyt ir tas.

CHICAGOS
ŽINIOS::

JAMONTO BYLA PRIEŠ 
NAUJIENAS.

Subatoje, sausio 21 d., praė
jus lygiai vieniems metanis po 
bylos pradėjimo prieš Naujie
nas, Jamonto pusės advokatai 
užbaigė Jamonto liudijimus. 
Subatoje teisman buvo priduo
tos vįsos Naujienų knygos, ro
dančias visas Naujienų Bend
rovės) įplaukas. Jamonto pusė 
jau nieko (langiaus nebegales 
liudyti.1 Naujienų puse be jo
kių atidėliojimų tuojaus imsis 
statyti savo liudijimus. Utar- 
ninke bus sekamas klausinėji
mas.

“TAXJ” BUS GALIMA PASI
SAUKTI BėVIELINIU TE

LEFONU.

Neifžilgo chicagiečiai reikale 
galės pasišaukti “taxį” (patar
navimo automobilių) bevieliniu 
telefonu. National Association 
of Taxi cab Ovvners delegatai 
savo konferencijoje, kuri įvyko 
pereitą penktadienį Shenpano 
viešbutyj, svarstė įtaisymo be- 

prie “taxi- 
Bandymai 

žada įvykti.
Kompanijos tvirtina, kad, kai 
įtaisys bevielinius telefonus 
prie |xitarnavimo automobilių, 
jos galės sutaupinti daug pini
gų, kuriuos jos dabar išmoka 
telefonų kompanijoms.

vielinių telefonų 
cabs” klausimą.

NAUJIENOS, Chicago, UI. Panedėlis, Sausio 23 d., 1922

piliečių nusistatymas 
progos laimėti žmb- 

sudėmėtam kalėjimu;

į to laiko alder- 
Nuo to laiko jis 
vii? aukštyn, ei- 
taroybas miesto

Nusišovė vyras.
Pereitą šeštadienį nusišovė 

John Lee, 75 mėtų amžiaus, 
namuose po num. 7809 Calu- 
met Avenue.

galima išgirsti. Tur būt aukų 
rinkimo Rusijai nuo kaiptalis- 
tinių valstybių gelbėti komite
tas p.risibijojo pasakyti

Pranešimai PARDAVIMUI ' NAMAI-ZEME.

Nusižudė vyras. ,
Herman Brunlik, 87 metų 

amžiaus, 6026 So. Park avė., 
gasu nusinuodijo savo kamba
ryje

Miko i'etrausko koncertas, kuri ren- 
kiek fflk “Birutė”, įvyks trečiadienį, sau- 

... . . i j i I šio 25, American Bohemian salėj, 18-Slllinkta pinigų, kad paskum gatve prie Ashland av. Be komp. 
nereiktų viešai išduoti atakai- M. Petrausko koncerte dalyvauja žy

miausios vietos artistinės jiegpfl. Vi
suomenė kviečiamu gausiai atsilanky- 

; ti.— “Birutė”.

nereiklų viešai išduoti 
tą...

Koncertui pasibaigus 
šokiai iki vėlumai.

PARDAVIMUI MAŽAS GRO- 
seris, kendžių, notions krautuve. 
Pigiai. Gera vieta bizniui.

E. Schon,
8308 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 10 ĄKERJŲ Plo
tas Žemės ,vienas blokab pilnai priei
na prie Kedzie Avė., 96 iki 97-os gat
vių. Gera 5 kambarį j stuba, karštu 
vandeniu šildoma, elektra, gasas, ga- 
radžius ir barnės. Didelė ateitis. M. 
Makin, Evergrefen Park, 111.

Lietuviui brangiai kainavo 
nrunšainės biznis.

J’ertitą penktadienį Maxwell 
teisme K. Stankevičius liko nu
leistas užsimokėti $150 pabau
dos ir teisino lėšas už darymą 
munšainės. ■ )

Norėjo nusiskandinti šešių 
vaikų motina.

Pereitą šeštadienį, sausio 21, 
prieš pat pietus, Mrs. Josephine 
Adams šoko į kanalą nuo Hal
sted gatvės tilto, tarpe 24-ros 
ir Archer avė. Tečiaus jinai pa
taikė užšokti ant kavalko plau
kiančio ledo. Matomai nete
kus sąmonės, ji ant to ledo 
plaukė dar apie bloką, paskum

čiaus jos drabužiai užsikabino 
už to ledo ir jinai negalėjo nu
skęsti. Kiek vėliau atvažiavus 
policija ir priplaukus laiveliu 
ją išgelbėjo. Ją tuojaus nuvežė 
į Peoples Ligoninę. Daktarai 
betgi sako, kad ji yra kritiška
me padėjime.

Moteriškė, sako, norėjus nu
sižudyti dėlto, kad jos vyras 
jau nuo sęnai nedirba ir jie 
visai nebeturėjo iš ko gyventi.

Sugavo plėšikus.

gavo šešis saugiųjų šėpų plėši
kus. Jie, salio, yra papildę apie 
50 apiplėšimų.

Nelaimės automobiliais.

Pereitą šeštadienio naktį 
trys vyrai automobiliu užva
žiavę ant gatvekario pavojin
gai susižeidė prie Ashland ir 
Ailątin avė.

Pavogta žiedų už $8,000.
Plėšikai įsilaužę į 

Irving Osborne namus 
Žiedų ir daimontų 
$8,000. '

Policija tvirtina, kad
ta gudrių plėšikų darbas, 
prie daimontų buvo nelengva 
prieiti. ' j

Comell 
pavogė 
vertės

tai bu- 
nes

Sudegė 96 automobiliai.
Pereitą šeštadienį •’ sudegė 

Wilmette 96 automobiliai W. 
ir S. garadžiuje, kampe Wil- 
mette avė ir 13-tos gat.* Sako, 
nuostolių padaryta daugiau 
$300,000.

PARDAVIMUI bučernė 
ir grosernė, geroj vietoj. 
Priežasti pardavimo—-liga. 
Atsišaukite 1834 Canalport 
Avė.

Susivienijimas Bridgeporto Draugi
jų statys scenoj “Blindąsvieto ly- 

kad gintojas” kovo 12 dieną, Šv. Jurgio 
labai Visas pelnas skiriamas Chica-
./ . gos Lietuvių Auditorijos pastatymui,

kurie ren£ti vakarą, kad nepakenkus šiam 
, svarbiam reikalui.—Komitetas.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
gerame stovyj, gyvena 5 šeimynos, 
rendos atneša $80.00 į mėnesį. Par
duosiu arba mainysiu ant automobi- 
haus. Atsišaukite į Naujienų Bridge- 
porto Skyrių.

3210 S. Halsted St. No. 81
\

— —--------------------------------------------------------------------j—

Dar galima pažymėti,
laike programų publika
negražiai užsilakėi O gal ji tai Prašomi kitų draugijų tą dieną ne.

, kad kai I ‘ 
uvo tikri juokdariai, 
artistams,” pasirod- 

buvo
LiotDviii RateliBosB

žius ant estrados, sunku 
ir užsilaikyti' “ramiai...”

' Publikos buvo ne visai 
žai. — Ten buvęs.

-7-............................

KOMUNISTŲ KONCERTAS.
Sausio 8, įvyko A'LDLD. 8-os 

Į kuopos koncertas Alias svetai- 
I nėję. Programas susidėjo iš: 
Ukrainų choro, Mandolinų or
chestros ir Ateities Žiedo vaikų 
draugijėlės choro. Buvo dar ir 
šiaip dainininkų. Iš chorų, gali
ma sakyti, dainavo neblogai 
vaikų choras. Taipgi nevisai 
blogai atliko keletą dalykėlių 
ir Mandolinų orchestra Ukrai
nų choras dainavo neblogai, 
tik, matyt, nevisi buvę gerai iš
silavinę. < ,

Šiaip dainininkai dainavo pa
prastai. Publikos buvo nema
žai, bet galėjo būt ir daugiau. 
Galima pažymėti, kad laike 
programo publika užsilaikė ko
munistiškai.

STRAZDAS SU KOMPANIJA 
IŠMESTI Iš PARTIJOS.

Pereitą pėtnyčią Socialistų 
Partijos Cook Kauntės (Chica- 
gos) pildomasis komitetas vėl 
turėjo svarstyti lietuvių reika- 
lūs. 7

Jam, mat, iš partijos raštinės 
buvo priduota aplikacija dėl 
čarterio vienai lietuvių orga
nizacijai. ' Ar įspėsite, kokiai 
organizacijai? Ugi “socialde
mokratų sąryšiui,” kuris leid
žia bendrą organą išvien su p. 
šakaliu!

To sąryšio steigėjai buvo pa
skelbę, kad jie ne tiktai kovos 
su L. S. S., kuri juos išmetė, o 
ir pertrauks visus ryšius su 
Socialistų Partija, kuri “ibegė-

mąjį komitetą. Niekam, rodos, 
nebūtų galėję ateiti ( į galvą, 
kad po šitokių pareiškimų jie 
vėl mėgins jieškoti prieglaudos 
partijoje.

Bet žmonėms, turintieihs ge
ras akis drapstyti purvais 
“Naujienas”, iš kurių tūli jų 
per keletą metų valgė neblogą 
duoną, padaryti tokį žingsnį 
yra menkniekis. Susidėję savo 
ambicijas į kišenių, jie atėjo į 
“begedingos“ partijos ofisą ir 
prašo priimti juos atgal.

Cook Kauntės pildomasis ko
mitetas nutarė tą jų prašymą 
atmesti ir kartu įgaliojo savo 
sekretorių pranešti per lietu
vių socialistų spaudą, kad So
cialistų Partija pripažįsta tik
tai vieną lietuvių Sąjungą, —* 
;ą, būtent, kurios sekretorius

nia-

Koncertas, rudos, didelio įs
pūdžio į klausytojus nedarė.

— Komunistų draugas.

WEST SIDE

Pereitą . sekmadienį, 
15, (L. m" P. S. 29-tos

sausio 
kuopos 

rūpesčiu buvo surengtas vaka
rėlis su programų Meldažio 
svetainėje. Suvaidinta 
gas veikalėlis “Nieko 
žasties”. Suvaidinta, 
sakyti, neblogai. Buvo 
šiaip pamarginįmų.

Publikos ^tsilanke

be Prie- 
galima 

dar

Publikos ^tsdankė nedaug, 
nes tą vakarą buvo rengiama 
nemažai įvairiij vakarų kitose 
svetainėse. Tečiaus visgi vaka
ro rengėjai tvirtino, kad kuopa 
neįlįs skylėn.

— AVestsaidietis.

To negana. Pildomasis komi
tetas apsvarstė ir L. S. S. sek
retoriaus reikalavimą, kad bu
tų išbraukti iš partijos narit) 
skaičiaus tie elementai, kurie 
organizuoja “socialdemokratų 
sąryšį”, kadangi, jie varo agita-| M|ię|l MntprifTIC 
eijsj prieš Sąjungą, šitas reika-1',Iui5,C HIUIVI1111JJ 
lavimas tapo išpildytas.

Tuo budu Socialistų Partija 
išmetė šiuos asmenis: St. 
Strazdą, P. M. Kaitį, Kazlaus
ką, Yuknį, Jusą, Kondrošką, 
Bu ragą, Jamontą,^. Aglinską, 
Jokūbaitienę, Liutkų, Lecho- 
vičių, Radžiu, Danilevičių ir 
Strazdienę.

Taigi šakaliniams “socialde
mokratams” nekaip’ sekasi.

Mažoms mergaitėms sermėga— 
No. 1169

WEST SIDE. ,

Pereitą šeštadienį, sausio 21, 
įvyko Jaunų Liet. Am. Tautiš
ko Kliubo koncertas su balium. 
Programas susidėjo veik vien 
iš dainų. Programe dalyvavo 
L. R. Vvru iv L. K. M. chorai, 

sakyti, 

keletugeriausiai sudainavo 
dainelių A. P, Kvedaras, Julia 
Širvaitė ir Sophia Juškaitė. Ki
ti dainininkai dainavo kiek pra 
sčiau. Dar galima v pažymėti 
abu chorai; jie p. Kvedaro ve
dami sudainavo keletą darbi
ninkiškų dainelių neblogai.

Laiku pertraukoj 
dar vienas »>•••«’> 
do nenugirdau, bet, rodos, be
ne bus tik p. Žaldokas. Jis kiek 
drūtas visa Ikikarine rėkė, kad 
reikia gelbėti Rusiją nuo kapi
talistinių valstybių. Ir, ^su
prantama tam dalykui “spylte- 
ris” ragino žmones nesigailėti 
savo skambučių. <

Bematant pasklydo aukų rin 
kikės po svetainę. Tečiaus kiek 
aukų surinkta, neteko 
Mat kai ragino “spykerfs’ 
koti skambučius, tai v: 
buvo girdima; o kai 
kiek surinko, aukų, tai nei pir
moj eilėj sėdintiems

/** kalbėjo 
spyketis’A Jo var-

patirti 
*1” au- 
visiems 
garsino

nebuvo

ši sermėgėlė yra pasiųta taip, kad 
ji panaši yra į skraistę. Madoj da
bar yra jos platus “yoke”, ir plačios 
rankoves.

Tokiai sermegėliei pavyzdys No. 
Į 1169, sukirptos mioros nuo 2 iki 8 
į metų. Pasiūti seunegą 4 metų nvie- 
ros reikia 1% yardo 36 colių materi
jos.

Norint gauti tekiai sermėgai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
(įkirpti šemiau paduotą b lankutę, pu 
CymCti tnierą, parašyti savo vardą 

I pavardę ir aiikų adresą ir, |dijua i 
konvertą kartu su 15 centą (pa|t< 

ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
ii ai p užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, IU. T

NAUJIENO^Pattaro Dep.
1739 S. Halsted St., Chlcago, TU 

čia {dedu 15 centų. Ir prašau at
siųsti man pavyzdį'No. 1169.
Micros ..................... ....'........ metų

(Vardas Ir pavardl)

(Miestas ir Valst.)

ASMENĮ! JIESKOJIMAI,
JIEŠKAU SESERS DUKTERIES 

Onos Dagytės. Girdėjau, kad atva
žiavo Amerikon, bet nežinau kur ap
sigyveno. Jos brolis iš Lietuvos ir r! 
nežino kur ji apsigyveno. Giminės ir 
pažįstami ,kas ją žino, malonės man 
pranešti. Jos tikras dėde.

JONAS KANOPA, 
2348 Upton St., Chicago, Iii.

JIEŠKAU IZIDORIAUS BERTU- 
lio, Raseinių apskr., Eržvilko vals
čiaus, Butkaičių sodžiaus. Pirmiaus 
gyveno Royalton, III. Brolis Antanas 
Chicagoj mirė ir nelaidosime toliai, 
koliai brolis nepribus.

ZUZANA BERTUĮJENR 
3652 Sęcley Avė., Chicago,III

ĮJĮMI.U         Į.1-1’"11 ... 11 **'*■............... ■ —

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI karnbaris vie

nam arba dviems vaikinams. 
Kreipkitės antrašu:

K .VAITIEKŪNAS, 
3256 S. Union Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
FAVOGfi MANO UNIVERSAL 

State Banko knygutę. 2 paveikslų, ru
sišką pasportą, registracijos kortą ir 
šiaip smulkių kvitų. Apvogė ant 661 
W. Madison St., Chicago. Kas rasite, 
meldžiu sugrąžinti.

RAMUSIS VALONIS, 
1739 S. Halsted St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA SENYVA MOTE- 
ris pridabojimui 3 menesių vaiko. 
Kambarys^ valgis ir gera užmokestis.

Atsišaukite:
MIKE KOLICH

4958 Wenthworth Avė.
Tel.: Boulevard 2398

REIKIA TIK PATYRUSIŲ MOTE- 
rų popierų softaVimili. Nepatyrę, ne- 
atsišaukit. Nuolatinis darbas, Sani
tarės darbo aplinkybės ir gera alga.

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

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ REIKIA: ŠOFERIŲ DIDE 

lėn Taxi Co. Gali padaryti $150 į 
savaitę. Kapitalo reikia $400. Iš,mo
kinsime veltui. Nuolatinis darbas, ge
ra alga; .biznis Chicagoj. Bukie patsai 
bosu. Diamond Taxi Agency. 82 W. 
Washington St. Room 525.

REIKIA DVIEJŲ GABIŲ LIETU-' 
vių pardavėjų. Puiki proga padaryti 
nepaprastą uždarbį, turėti nuolatinius 
ryšius su pirmos klesos instaigoms, 
ypatingai, pageidaujama* šion vieton 
insurance ir Real SSstate pardavėjai. 
Kreipkitės: Majestic JBldg., 22 W. 
Monroe St., 20 lubos. Klauskite Mr. 
Fermos

REIKIA PIRMARANK10 be 
kerio, kuris moka atsakančiai 
duoną kepti. Darbas užtikrin
tas ant visados. Kreipkitės į 
Naujienas num. 525.

REIKALINGI Į DARBĄ SU- 
manųs vyrai, po vieną kiekvie
noj lietuvių kolonijoj. Reikia 
mokėt susikalbėti angliškai. 
Darbas lenjrvas, ir žmogus su 
gabumais gali už-dibti $400.00 į 

mėnęsį. Atsišaukite iš įvairių 
kolonijų rašydami lietuviškai 
šiuo adresu, kurį aiškiai užrašy
kite ant konverto:

ERWIN MILLER CO., 
1207 Garland Bldg., 
58 E; Washington St., 
Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI
BUčERNE REIKALINGA

Kas norėtų mainyti ant na
mo arba automobilio, praneš
kite.

C. P. SURO-MSKI & CO.
3346 So. Halsted St.

........... *......... ..... .... ...........
RAKANDŲ KRAUTUVE

Vidutinio dydžio rakandų 
krautuvė, geroj vietoj. Parduo
du pigiai arba priimsiu žmogų į 
partnerius, nes vienas negaliu 
biznį prižiūrėti kaip reikia. At
sišaukite: 1547 W. 51 Št. Neto
li nuo Ashland Avė.

PARDAVIMUI fotografo įrankiai 
gerame «tovyj, yni 2 mašinos ir visi 
kiti daiktai, kurie reikalingi tame biz
nyje. Dabar nevartojame. Parduosiu 
labai pigiai. Pardavimo priežastį da- 
žinosite ant vietos.

FRA'NK MTLTAUSKIS, V 
8600 S. Halsted St.

PARDUOSIU ARĖTA MAINYSIU 
mūrinį 3 pagyvenimų namą ant gro- 
sernės, bučernė arba saliuno. Atsišau- 
kit vakarai nuo 6 iki 8 telefonu, Yards 
1053. Klauskite Mashken.

PARDAVIMUI bučernė 
ir grosernė, labai geroj vie
toj ; biznis išdirbtas Parduo 
siu pigiai, nes turiu išvažiuo 
ti į Lietuvą. Atsišaukite 729 
W. 18th St.

PARDAVIMUI SALIUNAŠ, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas, 
taipgi ir visi įtaisymai ir barai. 
Atsišaukite:

FRED JURICK 
2956 S. Emerald Avė.

MOKYKLOS

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

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
Principal a s 

JOS F. KASNICKA 
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl.

PARDAVIMUI SALIUNAS. KAS 
nori padaryti pinigų, lai tuojau per
ka šį saliuną, ant kampo. 4 dideli kam 
bariai dėl pragyvenimo. Renda $50.00 
į mėnesį su Ivsu.

5301 So. Halsted St. *

PARDAVIMUI SALIUNAS, LIE- 
tuvių ir lėnkų apgyventa,'švari vieta, 
^eras biznis, parduosu visai pigiai ar
ba "mainysiu ant grosernės. Pardavimo'^ 
priežasti patirsite ar't vietos:

943 W. 33 St, Tel.: Yards 949
..A.....— —. , - ------------------------ -------

PARDAVIMUI saliunas ir roonving 
house. Pigi renda, biznis išdirbtas 
per 20. rietu. Gera proga padaryti pi- 
niru. Turiu parduoti frreltai, nes ap
leidžiu miestą. Kreinkitės:

400 E. 115th St.

*

PARDAVIMUI GROSERNfJ GE- 
roi apielinkėi. Biznis išdirbtas per 
daur metu. Pardavimo priežastį pa
tirsite nnt vietas.

Kreipkitės greitai:
1736 W. 47th St .

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, biznis nuo seniai iš
dirbtas, 4 kambariai pragyveni
mui, kolonija tirštai lietuviais 
apgyventa. Parduosiu pigiai.

3201 S. Aubum Avė.

P-lis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

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

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMT OF 

GOWN DESIGN1NG
Room 402, 59 E. Adams St, 

Tel:. Harrison 1421. Chicago.

RAKANDAI
PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 

barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odbs ir 
velouro gyvenamąjam kambariii se
tai; valgomojo kambario setai, troese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma lem
pa, grojiklis pianas, phonographas ir 
t.t. 4959 Prairie Avė. Apt. 1.

5 KAMBARIŲ VĖLIAUSIOS MA- 
dos rakandai turi būt urnai parduoti 
antsyk ar atskirai už teisingą pasiū
lymą. Tapgi grojiklis pianas pri
jungta Ukolele ir didelis dubeltava 
sprendzina phernograpas su rekordais. 
Viskas gvarantuota. Rezidencija.

\ 1922 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ RA-. 
Kandai, gerame stovyje. Parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju į kitą miestą. At
sišaukite:

B. VAIŠNORIENE,
' 6079 Lafayette Avė.

Tel.: Engehvood 7423.

AUTOMOBILIAI
ŽIEMINIS AUTOMOBILIUS
Puikus žieminis automobilius 

—sedan vartotas tik porą mėne
sių—parsiduoda už labai žemą 
kainų. įmokėti reikia tik $350, 
kiti mėnesiniais išmokėjimais.

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

NAMAI-ZEME
MAINOME, parduodame namus, 

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

808 W. 33 PI. arti Halsted St.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ 5 ir 6 
kambarių, 4 metų senas namas; mau
dynė ,gasai, elektra, 36 pėdų lotas, 
fumące,, pirmas floras, aržuolo tri- 
mingaiz $800.00 cash, balansą $80 į 
mėnesį. Rendos $80 į mėnesį. Kaina 
$7,300.00. McDonnell, 3517 Archer 
Avė.

PARDAVIMUI 125 AKERIŲ FAR- 
rna, 60 mylių nuo Chicago, 1 mylia iki 
gatvekarių; 9 kambarių namas, bame 
ir kiti budinkai. Upelis bSga, 25 skė
riai miško, likusi dirbama. 4 arkliai, o 
karvės, 12 kiaulių, 50 vištų ir visi įran 
kiai. Kaina $14,000.00, prieinamos iš
lygos.

WM., J. LAMB,
R. F. D. No. 9, La Porte, Ind.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialis v vakarinis klesos biz

niavome merginoms, pasisiuvimd 
sau dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halated St

Kreipkitis ypatiikai arba raly- 
Idt išlygų paklausdami.

Sara Patek, pimdninki.

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

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

Sunaudokite liuosus vakarus pasi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Are., 

Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliikos ir liaturiikoi 

kalbų, aritmetikos, knygvedysUs, ste
nografijos, typewriting, pirkly bos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
noH istorijos, politilcinfea
ekonomijos, pilistystSs, dsiliara.Sys- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po platų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED STm CHICAGO.

AUŠROS MOKYKLOJ

Antradienj, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokiri- 
tojaus Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisi ra
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St., 
Chicago, Iii.

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLĖ

Mokina Liętuvių ir Anglų kalbą; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos • dalykų. Prirengiama 
prie kvotimų į visas augltesniaaiaa 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 ▼. p. 
p. mokinama lietuvių gramatika.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.




